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TRAKOVI IN FOLIJE ZA IZVAJANJE 
NAJZAHTEVNEJŠIH TESNJENJ 
NA VSEH VRSTAH STREH IN PRI 
MONTAŽI SOLARNIH PANELOV 
 
Nove tehnološke rešitve za kakovostno tesnjenje 
površin in stikov pri vgradnji solarnih panelov. 
 
Pri vgradnji kakovostnih solarnih panelov je za uspešno 
in kakovostno dokončanje del ter za zadovoljitev zahtev 

naročnikov nenadomestljiva uporaba najboljših rešitev in sodobnih materialov za tesnjenje in 
hidroizolacijo. 
 
Na podlagi dolgoletnih izkušenj na področju lepljenja in tesnjenja nudimo optimalne rešitve, tako 
tehnično kot tudi cenovno, z zelo široko izbiro materialov.  
 
V nadaljevanju so navedeni le nekateri izbrani materiali. Glede na specifiko vgradnje in materialov vam 
lahko svetujemo uporabno najprimernejšega tesnilnega materiala, posredujemo podrobnejše tehnične 
informacije, pošljemo vzorce in dobavimo material v vaše skladišče oz. neposredno na objekt. 
 
Tesnilni EPDM trak 

 

Enostransko lepilni trak iz penjenega EPDM-ja za zunanjo 
uporabo 
 
EPDM je elastomer sintetične gume in se uporablja v različnih 
aplikacijah. Zaprto celična struktura zagotavlja dobro UV-
odpornost in odpornost proti staranju, absorbira vibracije, ne 
prepušča zraka in vode. 
 
EPDM penjena guma je dobavljiva v poljubnih širinah in različnih 
debelinah. Po naročilu je dobavljiva v poljubnih izsekanih oblikah. 
 

Elotene DSR Solar 

 
 

Samolepilna protidrsna bitumenska membrana 
 
Elotene DSR Solar je samolepilna protidrsna vodotesna 
bitumenska membrana. Membrana je izdelana iz samozalivne 
mase na osnovi bitumna in zaščitena z ojačenim filmom 
protidrsne aluminijaste folije. Membrana zagotavlja odlično 
vodotesnost pod fotovoltaičnimi paneli v primeru skupnega 
integriranega sistema.  

 
 

Alu butil – Brico 

 
 

Tesnilni trak na osnovi močno lepljive butilne mase, 
zaščitene z ojačeno Alu folijo 
 
Alu butil – Brico je samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne 
mase, ki je zaščitena z ojačeno aluminijasto folijo, in dobavljiv v 
različnih barvah ter dimenzijah. 
Trak ima odličen oprijem na različne materiale, predvsem na 
plastike, steklo, kovino, polikarbonat in les. Aluminijasta folija ščiti 
butil pred staranjem in oksidacijo ob izpostavljenosti atmosferskim 
vplivom. 
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Alu Butil – Wave 

 
 

Samoleplni tesnilni trak na osnovi butila z raztegljivim filmom 
iz Alu folije 
 
Alu butil – Wave je samolepilni tesnilni trak na osnovi butilne 
mase, zaščiten z ojačeno raztegljivo aluminijasto folijo. 
Specialna ''krep'' raztegljiva aluminijasta folija dovoljuje 60 % 
raztezka po dolžini. 
Trak je zaradi svoje raztegljivosti in prilagodljivosti oblinam kritine 
primeren za tesnjenje strešnih grebenov, robov, dimnikov … 

Alu butilni trakovi 

 
 

Tesnilni trak na osnovi močno lepljive butilne mase, 
zaščitene z ojačeno aluminijasto folijo. 
 
Alu butilni samolepilni trakovi, izdelani iz butila, zaščitenega in 
ojačenega z aluminijasto folijo, v različnih barvah in dimenzijah. 
Zaščitni silikonizirani papir je nekaj milimetrov širši in omogoča 
enostavno in hitro odlepljenje.  
Trak ima odličen oprijem na različne materiale, predvsem na 
plastike, steklo, kovino, polikarbonat in les. Aluminijasta folija ščiti 
butil pred staranjem in oksidacijo ob izpostavljenosti atmosferskim 
vplivom. 

Dvostranski butilni trakovi 

 
 

Butilni trakovi različnih oblik in dimenzij. 
 
Samolepilni tesnilni trakovi, izdelani iz močno lepljive butilne 
mase, so na voljo v različnih oblikah in dimenzijah. 
Odlična lepljivost in prilagodljivost omogoča vsestransko uporabo 
pri tesnjenju raznovrstnih materialov. 
 
Po naročilu so dobavljive različne izsekane oblike. 
 

Aqua protect – hidroizolacija 

 

Tesnilna masa in premaz za hidroizolacijo – uporaba pri 
novogradnjah in popravilih. 
 
Tesnilna masa Gomastit SLV = Enokomponentna trajno 
elastična tesnilna masa na bazi MS polimerov, nizko viskozna, v 
poltekočem stanju, močno samozalivna, steče in zapolni tudi v 
zelo fine razpoke. Idealna je za saniranje razpok na horizontalnih 
površinah, pred nanosom zaključne hidroizolacijske mase. 
 
Tesnilna masa Gomastit Aqua Protect Flex = Enokomponentna 
trajno elastična tesnilna masa za hidroizolacijo na bazi MS 
polimerov, srednje viskozna, tiksotropična. Služi za zapolnjevanje 
globokih razpok ali razpok na vertikalnih površinah. 
 
Premaz Gomastit Aqua Protect = Enokomponentna trajno 
elastična tesnilna masa za hidroizolacijo na bazi MS polimerov, 
nizko viskozna, vendar pri tankih nanosih do 1 mm tiksotropična. 
Strjena masa ima zelo kompaktno, trajno elastično strukturo, tako 
pri nizki kot visoki temperaturi. Ima zelo močno lepljivost na razne 
podlage, zato je zelo primerna tudi za reparaturo objektov s 
starimi hidroizolacijskimi sistemi. Material je odlično odporen na 
vremenske vplive, UV, prevleka je pohodna.  

 


