
Pušča?

15 let garancije

v Sloveniji pri
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TPO in PVC membrane

Baker

Pločevine

Žlebovi

1.Odstraniti zaščitno folijo

3.Vtisniti

EPDM

Strešne obrobe

Samolepljive membrane

Okna

2.Zaviti

4.Končano!



UPORABNO OD SEVERNEGA POLA DO PUŠČAVE - PRODANIH 22 MILIJONOV METROV ... MANJ KOT 0,001% NEUČINKOVITIH PRIMEROV UPORABE - STATISTIČNO BREZ NAPAKE
- UPORABLJA GA AMERIŠKA VOJSKA - PO MNENJU INC.MAGAZINE ENO NAJHITREJE RASTOČIH PODJETIJ V ZDA

RoofSeal™

EternaPrime®

EternaClean™

DoubleStick™

WebSeal®

A-Seal™

LASTNOSTI / PREDNOSTI

DIMENZIJE

EternaBond v Sloveniji

URRK

CopperFlash™

Debelina 0,9 mm ±0,05 mm
4 barve (črna, siva, bela, 
rjava).
Za vse strehe (TPO, 
Hypalon, EPDM, staran 
PVC, guma, kovine idr.)

PROOFSEAL PLUS
Debelina 1,8 mm. Dvojna 
debelina lepilnega sloja za 
globlje tesnjenje (npr. hrapave ali kamnite površine). 
Samo bele in črne barve.

Specialna formula za uporabo s trakovi EternaBond.
Ustvari stabilno površino za uporabo trakov 
EternaBond
Površino pripravi na popravilo (katran, 
star asfalt, granilija, oksidirane površine, 
cement, malta ipd.)
Omogoča uporabo trakov EternaBond pri 
temperaturah do -30°C.
Lahko se uporablja na novi površini 
EPDM s smukcem.

PREKRIVANJE
7 m2/l 

URRK (Ultimate Roof Repair Kit) - celovit komplet za 
popravilo streh je napreden komplet za profesionalce. 
Vse potrebno v torbi s trakom, ki se v celoti odpre.
Komplet vsebuje:

• RoofSeal bele barve 10 cm x 7,6 m

• DoubleStick 5 cm x 15,2 m

• RoofSeal črne barve 10 cm x 7,6 m

• Sprej EternaPrime 0,5 l

• Sprej EternaClean 0,4 l

• Valjček

• Nož

• Lopatico

• Kontrolno iglo

Hitro in za uporabo preprosto 
sprej čistilo za vse enoslojne 
izolacije. Podlago pripravi 
za uporabo MicroSealant 
EternaBond. Olajša čiščenje 
oksidov, umazanije, olj in masti, 
smol, ipd.

Debelina 1,5 mm.
Za uporabo med dvema 
površinama, tudi med 
različnimi materiali.
Lahko se zvije v vrvico 
in uporabi za zapolnitev 
odprtin in razpok.
Primeren za nujna popravila.

Debelina 0,8 mm. Izjemna 
prilagodljivost. Namenjen za 
obdelavo površine z lakom, 
smolo ali tekočo izolacijo. 
Armirano s tkanino. Idealen 
za zatesnitev kritin/površin 
pred nanosom naslednjega 
sloja kritine.

Trakovi EternaBond so na voljo v zvitkih:

Širine: od 5 cm do 122 cm
Dolžine: 7,6 ali 15,2 m.

Možno je dobaviti tudi drugačne dimenzije po 
želji naročnika. Za več informacij obiščite našo 
spletno stran.

• Ostane gibek do -56,6°C
• Trdnost popusti pri temperaturi nad 121°C
• Odbija vodo
• Odporen proti UV žarkom
• Ekološki
• 15 let garancije
• Pričakovana trajnost 35 let
• Vgrajen temeljni premaz
• Oprijemljivost se aktivira z mehansko silo

(valjanje)
• Pri zunanjih temperaturah pod 4°C je

potrebno uporabiti temeljni premaz
EternaPrime

• Z uporabo EternaPrime se lahko vgrajuje
do temperature -30°C

• Uporabiti v roku 5 let od datuma
proizvodnje

• Zatesni skoraj vsako uhajanje vode brez
tlaka

• Hitra, preprosta uporaba.Debelina 0,5 mm. Prevlečen z 
aluminijevo folijo 5/100.
Parozaporen. Preprečuje 
vstopanje zraka in vode v 
cevi.
A-SEAL PLUS
Prevlečen z aluminijem
10/100 za robustnejše
aplikacije.

Debelina 0,5 mm. Za popravilo 
razpok na žlebovih, obrobah 
in bakrenih kritinah.
Prevlečen z naravnim 
bakrom, ki bo sčasoma 
oksidiral kot podlaga.

SIES d.o.o.
Ulica Lavžnik 19
5290 Šempeter pri Gorici 
SLOVENIJA

Tel. :  +386 (0)59 375 150  
info@sies.si    www.sies.si
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www.eternabond-europe.com

Microsealant® tehnologija 

Mikro tesnilo

Specialne
smole

Vsebuje
temeljni premaz

Odstranljiv
zaščitni sloj

Družina tesnilnih materialov na osnovi izjemno stabilne 
mikro tesnilne molekularne strukture. Molekularne0 
strukture, ki je odporna proti vplivom kisika, ozona, toplote, 
ekstremnega mrazu in proti izmeničnemu spreminjanju 
temperature.

Tesnila z mikro strukturo so osnovana na različnih tipih 
sintetične gume (ne butilne) in smol. Nekatere verzije 
vsebujejo poleg patentiranih mikro polimerov tudi 
termoplastične materiale.

To poveča takojšen oprijem temeljnega materiala na večino 
materialov, ki se tradicionalno uporabljajo v gradbeništvu, 
in na kritine (razen silikona).

Tesnila z mikro strukturo se uporabljajo v zelo širokem 
območju temperature, od -29°C do 66°C. Pri uporabi pa je 
območje temperature še mnogo širše: od -56°C do 121°C 
na pokončnih površinah, ter do 148°C na vodoravnih.

Tesnila z mikro strukturo se oprimejo praktično vsake 
podlage, povečajo površino oprijema in ustvarijo 
območje “zlitja” s podlago. Tesnila z mikro strukturo 
so samopopravljiva. So izjemno tolerantna na kemične 
spojine, zato so izjemno uporabna tudi v najbolj skrajnih 
industrijskih okoljih.

Drugače kot večina tradicionalnih smol, kitov, tesnilnih 
trakov in tesnil, so mikro tesnila stabilna, brez škodljivih 
vplivov na okolje. Ne vsebujejo organskih topil, so varna za 
uporabo in ne sproščajo okolju škodljivih plinov.

 Obrobe  Odlično tesnijo tudi še čez 5 let!

Pri nizkih temperaturah

Razpoke temeljev

Popravilo plovil in 
avtodomov

Tudi za uporabo na 
prostem!

PVC cevi

Svetlobne strešne 
odprtine

Zaščita kablov v zemlji

Tesnitev notranjih 
napeljav




