
Вашият надежден  партньор  за  екологични 
хидроизолационни  решения

TPO / FPA (термопластичен полиолефин 
/ гъвкава полипропиленова сплав) 
се произвежда чрез екструзия на 

гранули, получени от включването на 
етиленпропилен каучук в полипропиленова 
матрица заедно с други добавки, подходящи 

за този тип мембрана.
Sintofoil съчетава характеристиките на EPDM 

(високи физични свойства, изключителни 
атмосферни влияния, липса на летливи и 
токсични компоненти) и PVC (залепване, 
естетика), които предлагат значителни 

предимства.

Sintofoil

Изключителен представител за България



Sintofoil TPO/FPA мембрани

С над 60 години опит, Imper Italia е достигнал високо ниво на знания и умения 
в покривните и хидроизолационни технологии. Производството на битум и 
полимерни мембрани, области, в които Imper Italia е придобил водеща роля, 
е спомогнало на изследванията и развитието на синтетични материали, 
включително технополимерите (авангардни полимери).

IMPER ITALIA, ВОДЕЩ ЛИДЕР

ПРЕДИМСТВА НА SINTOFOIL

Най-новото в процеса полимеризация позволява включването на невтвърдения 
етилен пропилен каучук в полипропиленовата матрица, в резултат на което се 
получава Flexible Polypropylene Alloy, гъвкав, напълно инертен технополимер, 
който предлага висока производителност на конвенционалните еластомери като 
същевременно позволява топлинно заваряване в областта на шева.
Постоянните изследвания са фокусирани върху развитието най-подходящите системи 
които да отговарят на изискванията на клиентите и да са напълно екологични. Това 
изследване е позволило на техниците в Rubberfuse дивизията на Imper Italia да 
разработят Sintofoil, най-новото поколение синтетични хидроизолационни мембрани.
Първите инсталации, които използват TPO/FPA мембрана датират от далечната 1994. 
Днес, над 10 милиона квадратни метра Rubberfuse системи са инсталирани успешно в 
повече от 40 страни, от мразовития Сибир до горещия Близък Изток.

Еластомерния-термопластичен полимер осигурява на мембраната Sintofoil специфични свойства, които я правят 
подходяща за всички видове хидроизолации.

Лесен монтаж
Полиолефиновия характер на Sintofoil дава възможност за леко заваряване на шева с горещ въздух на листовете 
мембрана.

Висока устойчивост на стареене
Sintofoil е химически инертен материал, без пластификатори, който остава непокътнат с течение на времето.

Безвреден за околната среда лесен и напълно рециклируем
Sintofoil са базирани на полимери включващи само въглерод и водород. Те не са замърсяващи елементи, като 
например хлора, оловото или други тежки метали.

Съвместимост с битумни и битум-свързани продукти
Еластомерния полиолефин в мембраните Sintofoil се използва от години, като част от съединенията на полимер 
битумните мембрани на Imper.



За покриви
СВОБОДНО ПОЛОЖЕНА/ БАЛАСТОВА СИСТЕМА 
- Типична характеристика: Sintofoil ST или RG

Топъл плосък покрив, със свободно инсталирани платна топлоизолация които 
се поставят под мембраната Sintofoil, също свободно положена. Листовете са 
обезпечени по периметъра и около отворите на вентилациите. Минимално се 
изисква 50 кг/м² баласт. Максимален наклон: 10°.
•	 Движението на изолацията не се предава към мембраната.
•	 Системата е съвместима с повечето видове изолации.
•	 Изключителна устойчивост на външен огън, особено с плоскости от каменна 

вата.
•	 Не изисква специфични компенсационни връзки.
•	 Големите листове намаляват времето за монтаж.

ЗАЩИТЕНА МЕМБРАННА СИСТЕМА 
- Типична характеристика: Sintofoil ST или RG

Топъл покрив със свободно инсталирани платна топлоизолация със затворена 
клетъчна структура, се поставят под мембраната Sintofoil, също свободно 
положена. Листовете са обезпечени по периметъра и около отворите на 
вентилациите. Минимално се изисква 50 кг/м² баласт. Максимален наклон: 10°.
•	 Движението на изолацията не се предава към мембраната.
•	 Не се изисква отделен слой за контрол на изпаренията.
•	 Изолация може да бъде осигурена непрекъснато по покрива и детайлите.
•	 Добра устойчивост на външен огън.
•	 Не е необходимо допълнителна защита срещу следващи дейности или 

трафик от обслужване.
•	 Големите листове намаляват времето за монтаж.

МЕХАНИЧНО УКРЕПЕНА СИСТЕМА 
- Типична характеристика: Sintofoil ST или RG

Топъл покрив със съвместима изолация, инсталирана под мембраната Sintofoil. 
Листовете са точково фиксирани в припокривания, по периметъра на покрива 
и около отворите на връзките и вентилацията. Препоръчва се изчисляване на 
ветровото натоварване.
•	 Лека система, с бърз и лесен монтаж.
•	 Отлична стабилност (<0.5%) и устойчивост на ветрово натоварване.
•	 Може да се постигне устойчивост на външен огън, при употреба на 

огнеустойчиви плоскости.
•	 Корозионна устойчивост: крепежните елементи надвишават 15 цикъла по 

Кестерних.
•	 Оцветената мембрана осигурява подобрена естетика.
•	 Налична е и усилена мембрана (стабилност на размерите <0.1%).

ЗАЛЕПЕНА СИСТЕМА - Типична характеристика: Sintofoil FB
Топъл покрив със съвместима изолация инсталирана под мембраната Sintofoil. 
Листовете са залепени към подходяща изолация или съществуваща система в 
случай на препокриване и са механично закрепени към периметъра на покрива 
и около местата на проходите.
•	 Лека система, адаптивна към необичайни покривни конфигурации.
•	 Може да се постигне устойчивост на външен огън, при употреба на 

огнеустойчиви плоскости.
•	 Отлична устойчивост на ветрово натоварване.
•	 Много удобна система за препокриване: без откъсване.
•	 Мембраната с подложка, позволява съвместимост с повечето видове лепила.
•	 Оцветената мембрана осигурява подобрена естетика.



Хидроизолация
ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 
- Типична характеристика: Sintofoil ST 
Топъл плосък покрив или свободно поставена/баластова система или по 
концепцията за обърнат покрив. Листовете са обезпечени по периметъра и 
около отворите на връзките. Системата също така изисква специфичен дизайн, 
включително дренажен слой и хранителна среда, както се изисква, за да се 
получи дълготраен слой растителност.
•	 Най-екологичен вариант за плосък покрив.
•	 Мембраната е напълно инертна.
•	 EN 13948 (Осигурява устойчивост на корени).
•	 Изключителна устойчивост на външен огън.
•	 Големите листове намаляват времето за монтаж.

COOL ПОКРИВ 
- Типична характеристика: Sintofoil RG 1.8 Bianco Reflecta
За покриви, които изискват да се отрази по-голяма част от слънчевото лъчение 
и произвеждат инфрачервена топлинна енергия в същото време. Такива 
покриви поглъщат малко топлина, откъдето идва и името Студен (Cool) покрив. 
Те могат да осигурят ефективно решение на проблема с лятното прегряване на 
отделни сгради, както и на градските райони, като по този начин се ограничава 
топлинния островен ефект.
•	 Sintofoil RG Bianco Reflecta има индекс SRI = 102% SRI, отражателна 

способност R = 91% (Albedo) и излъчвателна E = 94%.
•	 Параметрите на Sintofoil RG Bianco Reflecta могат да покрият редица LEED 

критерии.
•	 Идеални за прилагане по механично укрепени плоски покриви.
•	 Версия FB на разположение при поискване за приложения със залепване.

OСНОВИ - Типична характеристика: Sintofoil ST/WPS
За приземни резервоари и основи, Sintofoil мембраната обикновено е свободно 
положена по хоризонтала и напълно залепена/закрепена върху вертикала. 
Препоръчва се механична защита преди засипване (например с геотекстил).
•	 Устойчив на дифузия на радон.
•	 Изключителна устойчивост на пробиване.
•	 Много малка скорост на пренос на водни пари.
•	 Устойчивост за повечето почвени замърсявания.
•	 Гъвкавостта дава възможност за лесно инсталиране.
•	 Предлага се с дебелина до 2.0 mm.

ВОДОПРЕНОС И ВОДОЕМИ - Типична характеристика: Sintofoil ST/WP
Един идеален материал за канали и изкуствени езера, Sintofoil мембраната може 
да бъде просто свободно положена на подложката и се закрепва по периметъра 
(окопаване или механично фиксирани профили). 
Може да се изисква защитен слой (геотекстил), в съответствие с конкретните 
условия.
•	 Устойчиви на проникване на корени.
•	 Удължава се, когато е обект на от натоварване.
•	 Изключително UV устойчивост: мембраните може да се оставят незащитени.
•	 Най-високо повърхностно триене дава възможност за стръмни странични 

наклони.
•	 Изключителна устойчивост на пробиване.
•	 Леки лист означава по-лесно боравене. 
•	 Специфичните свойства за контакт вода правят ST/DW мембраната, 

подходяща за приложения, като съоръжения питейна вода, резервоари и 
рибни развъдници.

•	 С одобрение за Питейна вода от DVGW, WRC и NSF.



Rubberfuse - инженерните системи

Производствената програма Sintofoil включва мембрани за покриви (нови и модернизация), хидроизолация и 
облицовка, предлага се в различни видове, за оптимална работа:
•	 Sintofoil ST стандартна неармирана (*)
•	 Sintofoil FB стандартна подсилена с полиестерни влакна
•	 Sintofoil RG подсилена със стъклени влакна
•	 Sintofoil RG Bianco Reflecta (SRI = 102%) армиран със стъклофибри
•	 Sintofoil RT подсилена с полиестерна мрежа
•	 Sintofoil RC композитна стъкловлакно-полиестерна армировка
RG тип покривни мембрани също се произвежда в FR (противопожаро класирани) версия (BROOF). Стандартно горния 
цвят на мембраната е светло сив, долният цвят е черен за слой сигнална функция. Стандартни дебелини са 1,2 мм и 1,5 
мм. Други цветове и дебелини са на разположение при специална поръчка. За допълнителна информация, свързана 
с конкретната употреба на всеки тип мембрана, моля, свържете се с местния дистрибутор или с Technical Services 
Rubberfuse.
(*) SINTOFOIL ST/WPS за основи и SINTOFOIL ST/WP за водоеми.

Концепцията на Rubberfuse е да се извлече максимална полза от предимствата на мембраната Sintofoil и 
комбинирането с пълната гама от специално разработени аксесоари,  за да осигурят на проектантите цялостна система 
за хидроизолация, и които могат да бъдат пригодени да отговарят на повечето видове конструкции.
•	 листов ламиниран метал за терминиране на профили и удароустойчив пътеки
•	 сглобяеми елементи: ъгли, тръби, отводнителни и декоративни профили
•	 лепила за дублажи и хоризонтална мембрана/изолации приложения
•	 водоспиращ мастик и гумен уплътнител за механични накрайници
•	 стандартен и „топлинно затворен“ скрепителни елементи и плочи
•	 чистител
•	 изливаем уплътнител за критични детайли
•	 покритие с естетическо предназначение или противо-хлъзгави пътеки

Sintofoil мембраните са произведени в съответствие с ISO 9001 стандарта и изискванията за маркировка. Те подлежат 
на сертификати за одобрение, издадени от EOTA и други органи като BBA, BDA-Intron, CSI, CSTB, EMI, ВГВЗК, ITC, 
Qualiconsult, SKZ, UBAtc, ZAG, FM, ЗДОИ, EELab Modena университет, ГОСТ и др.
С цел поддържане на стандартите за монтаж, системите Rubberfuse се прилагат само от обучени, сертифицирани и 
наблюдавани изпълнители.

МЕМБРАНИ ЗА ВСЯКО ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЯЛОСТНИ СИСТЕМИ

КАЧЕСТВО от производството до изпълнение на проекта
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   Norm  Unit  UEAtc  ST  FB  RG  RG Bianco  RT  RC  (6)

      criteria      Reflecta

Standard thickness (1)  EN 1849-2 mm ±5% 1.2 1.2 1.2 1.5 1.2 1.2
Standard roll size EN 1848-2  m  ≥ 2.10x25/1.50x30 2.10x25/1.50x30 2.10x25/1.50x30 2.10x25 2.10x25 2.10x25
Standard colour (2)  - - - gray / black gray / black gray / black  bianco reflecta (3)  gray / black gray / black
Weight per unit area  EN 1849-2  kg/m2 ±10% 1.08  1.24 *  1.10 1.37  1.13 1.13
Tensile strength L/T  EN 12311-2  N/mm2 ≥ 6.0 16/15 16/15 - - - - 
   EN 12311-2  N/50mm ≥ 450  -  - 600/550 600/550 1100/1100 1100/1100
Elongation at break L/T (membrane)  EN 12311-2  % ≥ 250 700/700 700/700 700/700 700/700 - -
Elongation at break L/T (reinforcement) EN 12311-2  %  ≥ 2.0  - - 3/3 3/3 25/25 25/25
Low temperature flexibility (4)  EN 495-5  °C  ≤ –30  – 40  – 40  – 40 – 40  – 40 – 40
Dimensional stability   EN 1107-2  %  ≤ 1  – 0.5  – 0.5  – 0.1 – 0.1  – 0.5 – 0.1
Nail tear resistance  EN 12310-1  N  ≥ 150 330/240 450/400 *  390/290 390/290 500/500 500/500
Water vapour permeability   EN 1931  µ  ±30% 90.000  90.000  50.000 50.000 50.000 50.000
Watertightness   EN 1928  kPa ≥ 10  60  60  60 60  60 60
Static identation 
•  on concrete   EN 12730  kg ≥ 20 20 *   20 20  25 25 
•  on EPS EN 12730  kg ≥ 15  15 *   15 15  20 20
Resistance to impact   12691-B  mm ≥ 1000 1800 1000 1000 1200 1200
Welded seam resistance 
•  shear resistance   EN 12317-2  N/50mm oustide welded seam Pass Pass Pass Pass Pass Pass
•  average peel resistance   EN 12317-2  N/50mm ≥  150 290 290 290 290 290 290
•  minimum peel resistance   EN 12316-2  N/50mm ≥ 80  270  270  270 270 270 270
Hail resistance   EN 13583  m/s - > 30  > 30  > 30 > 30  > 30 > 30
Durability 
•  UV resistance 2.500 hours  EN 495-5  ∆°C  ≤ 10 Pass Pass Pass Pass Pass Pass
•  Heat ageing - tensile strength   EN 12311-2  ∆ %  ≤ 20  –5  –5  –5 –5  –5 –5 
•  Heat ageing - elongation at break   EN 12311-2  ∆ %  ≤ 20  –5  –5  –5 –5  –5 –5
Wind uplift resistance (MAST fixings)   
•  wind load (rupture)   UEAtc  Pa  - 5.500  5.500 ≥ 6.000 ≥ 6.000 ≥ 6.000 ≥ 6.000 
•  permissible load per fixin   UEAtc  N  -  726  -  713 713 713 713
Reaction to fire  EN 13501-Part1  - - EClass - EClass EClass - -
Fire rating  EN 13501-5  - - BRoof T1 (5)  - BRoof T1/T2/T3/T4 (7)  BRoof T1/T2/T3/T4 (7)  - -
Root resistance  EN 13948  -  - Pass Pass Pass Pass Pass Pass
Resistance to micro-organisms   EN ISO 846  -  -  Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2 Level 2
Potable water contact (DW type)   BS 6920 : 1.7  -  -  Non toxic  Non toxic  Non toxic  Non toxic  Non toxic  Non toxic

(1)  Other available ticknesses : 1.5, 1.8 and 2.0 mm.
(2)  Top ply colour (bottom plys is always black):  White, Lead grey, Green,Terra cotta and colours available on request on special order. 
(3)  With Bianco Reflecta (color of top layer) SRI = 102% and Reflectance (Albedo) = 91% (500 - 1000nm). Bottom color is black (signal layer).
(4)  Not tested art lower temperatures. 
(5)  Warrington Fire BRoof T1 on non combustible support (Concrete).
(6)  Available on demand for special orders in the FM approved version (RC/FR).
(7)  FR type.
*   The FB specifications are for TPO/FPA membrane layer unless when shown.

Note:  In relation to the di�erent application of the products and the in�uence of factors beyond our control (supports, conditions of use, non compliance whit instruction, etc.) it is not possible for IMPER ITALIA S.p.A. to assume any responsability for 
results obtained. Progress combined with constant research to achieve the hightest possible level of performance may, in time,  modify the information contained in this publication whitout IMPER ITALIA S.p.A. being obliged to inform all those concerned. 

DIVISION RUBBERFUSE
Via Volta, 9 
10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
tel. +39 011 222 54 99 – fax +39 011 262 51 87
e-mail: export@imper.it

IMPER ITALIA S.p.A. 
Via Volta, 8 – 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
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