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Millennium One Step Green® Foamable Adhesive - Peneče 
lepilo je zanimivo novo lepilo za pritrjevanje toplotne 
izolacije, je brez hlapnih organskih sestavin, za vse vremenske 
razmere, vodilno v branži, vsebuje 45% hitro obnovljivih 
sestavin. Millennium One Step Green® Foamable Adhesive 
ima vsa potrdila Factory Mutual, za naš patentirani postopek 
nanašanja.
Naš postopek nanašanja One Step™ odpravlja napake zaradi 
slabega mešanja. Nanašanje je hitro in preprosto, zato 
znatno manjši stroški dela. Ne potrebujemo dragih črpalk ali 
razpršilnikov.

Osnovna uporaba
Lepilo Millennium One Step® Green Foamable Adhesive je 
namenjeno pritrjevanju odobrenih strešnih izolacij k strešnim 
konstrukcijam stavb, osnovnim ploščam, drugim izolacijskim 
plošče in bitumenski kritini, prekriti s skrilavcem ali prodcem. 
Pri uporabi Millennium One Step® Green ne potrebujemo 
invazivnega mehanskega pritrjevanja, ki lahko konstrukcijo 
poškoduje, skrajša trajnost strehe in povzroča toplotne 
mostove.

Millennium One Step Foamable Adhesive® je visoko 
elastomerno večnamensko peneče lepilo za pritrjevanje 
toplotne izolacije, ne vsebuje organskih topil, se posuši v 
nekaj minutah in je namenjeno nanašanju s patentiranim 
postopkom One Step™. 
Postopek nanašanja in osnovni namen uporabe sta enaka kot 
za Millenium One Step Green®

Millennium PG-1, dvokomponentno lepilo z nizko 
viskoznostjo za lepljenje krovskih membran, praktično brez 
hlapnih organskih sestavin, ki veže v nekaj minutah. Nanaša 
se z napravami, ki enakomerno dozirajo obe komponenti, v 
sledeh širine 1,3 do 1,9 cm, ki se razširijo do 5 do 8 cm. PG-1 
nabrekne in zapolni manjše nepravilnosti površine.

Vgrajevanje tudi pod 5 °C
Lepilo Millennium One Step® lahko 
uporabljamo tudi pri temperaturi pod 5 °C, 
kar je omejitev za druga lepila, celo pod 
lediščem. Le čas do oprijema bo daljši.Pod 5 °C

Čas do oprijema Millenium One Step Foamable
Adhesives® na betonu

Minut do oprijema izolacijske plošče
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One Step 
Foamable Adhesive® 

Nanos lepila Nanos lepila

Polaganje plošč
takoj

Vedno konsistenten
oprijem

Druga lepila

Čakanje, da se
lepilo speni

Dober oprijem
lepila

Lepilo je že vezalo.
Prepozno je!

 

Ste
uganili čas? Ste čakali predolgo?Ste čakali premalo? 

 

Pena se sesede

Za velike naklone 
Visoka viskoznost lepila omogoča lepljenje 
na površine z velikim naklonom, ker ne 
odteka.

Nanašanje One-step 
Enakomerno mešanje obeh komponent v 
natančnem razmerju 1:1 za gibek, homogen 
in konsistenten sloj lepila.

Za vertikalne površine 
Visoka viskoznost in hitro vezanje omogočata 
lepljenje izolacijskih plošč ob vertikalne 
površine.

Za vsa vremena 
Vgrajevanje tudi pod lediščem. Pri nizkih 
temperaturah vgrajevanja se zgolj podaljša 
čas strjevanja.

Brezhlapno 
Lepilo One Step Foamable Adhesive® je 
brez vonja, vgrajuje se hladno. Nadomešča 
hrupno vrtanje in moteče hlape lepil.

Visoka viskoznost 
Visoka viskoznost za oprijem tudi na prodnati 
podlagi. Lepilo je gosto in ne steče v prodec.

Ognjevarno 
Lepilo One Step Foamable Adhesive® 
objekta ne izpostavlja požarni nevarnosti, saj 
se vgrajuje brez uporabe odprtega ognja.

Visoka produktivnost 
Brez čakanja na nabrekanje lepila. Plošče 
položimo takoj, vedno optimalen oprijem, 
brez ugibanja, kdaj je lepilo pripravljeno.

Nanašanje v sledeh 
Lepilo One Step Foamable Adhesive® se 
nanaša v sledeh, zato ni brizganja mimo 
površine, na katero izolacijo lepimo. 

Velika površina oprijema 
Lepilo se širi tudi potem, ko plošče že 
položimo. Površina oprijema je zato bistveno 
večja.



Patentirani One Step™ Multi-Bead (MBA) in Multi-
Bead Plus (MBA Plus) sta baterijski napravi za 
nanašanja lepila Millennium One Step™. One 
Step™ MBA nosi štiri kartuše nabrekajočega lepila 

One Step™. One Step™ MBA Plus nosi do13 kartuš 
nabrekajočega lepila One Step Foamable Adhesive® 
in Hurricane Force® Membrane Adhesive. 

*U.S. Patenti št. 7,056,556; D501,855

Pnevmatična pištola Millennium One Step™ 
Pneumatic Single Bead Applicator je namenjena 
nanašanju lepil Millennium One Step™. Pištola 
za pogon batov uporablja stisnjen zrak in zmore 
največjo potisno silo okrog 800 kg. Naprava 
One Step™ Pneumatic Single Bead Applicator za 
delovanje potrebuje kompresor (ni priložen).

Baterijska pištola Millennium One Step™ Battery 
Powered Applicator je specialno načrtovana za 
nanašanje lepil in tesnil iz družine Millennium 
One Step™. Edinstvena oblika omogoča uporabo 
v pokončnem položaju brez nepotrebnih 
obremenitev hrbta. Napravo napaja polnilni 
akumulator z napetostjo 14,4 V. Motor deluje z 
manjšim tokom za daljši čas uporabe in krajši čas 
polnjenja.

O proizvodih Royal za krovstvo v industriji 
Vse višje zavarovalne premije, vse večje zahteve po odpornosti 
proti vetru in vse ostrejši predpisi za varovanje okolja spreminjajo 
načine, prekrivamo strehe. Royal ponuja številne rešitve v pomoč 
izvajalcem, da lahko ustrežejo zahtevam projektantov, lastnikov 
stavb in veljavnih predpisov. 

Od pritrjevanja izolacije do proizvodov za popravilo se trajne 
Royal rešitve oprimejo in zatesnijo strehe z majhnim naklonom. 
Naše tehnologije trakov smo uporabili za zatesnitev, obrobe in 
kritje več kot 100.000 m2 strešnih kritin. Patentirano lepilo za 
strešno izolacijo One StepTM  je krovstvo povsem spremenilo: 
to je najhitrejši, najbolj učinkovit način vgrajevanja izolacije s 
kar se da malo vrtanja v konstrukcijo in brez toplotnih mostov 
skozi vijake, ki jih ni. Royalova lepila Hurricane Force® Membrane 

Adhesive Systems in Penetration Sealing Systems se uporabljajo 
hladna v vseh vremenskih pogojih, hitro vežejo in praktično ne 
vsebujejo hlapnih organskih komponent. Royal razvija proizvode, 
ki izboljšujejo varnost na delovišču, odpravljajo požarno varnost 
in zmanjšujejo poseganje v konstrukcijo. 

Podjetje Royal Adhesives & Sealants ima certifikate ISO 9001, 
TS 16949 in ISO 14001. Danes ostaja Royal podjetje, predano 
inovacijam, ki je z več kot sto zaposlenimi kemiki, strojnimi in 
gradbenimi inženirji že razvilo rešitve za najbolj zahtevno kritje in 
hidroizolacije.
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