
Зелени Покривни Системи на Firestone
Никой не Ви покрива по-природосъобразно

Създаването на градина на покрива е чудесен начин да се използва 

максимално градското пространство,  да се защити природата и да 

се спестят пари в дългосрочен план. Растителните покривни системи, 

поставени върху хидроизолационна мембрана, са се превърнали в много 

успешна практика по целия свят. 

Firestone RubberGard® ЕПДМ е идеална мембрана за комбинации с 

екстензивна зелена покривна система, използвайки леки и изискващи 

малка поддръжка седуми. С големите размери на платната (без снадки до 

930 м2), леката и гъвкава ЕПДМ мембрана успешно е преминала FLL теста 

за устойчивост на корени, което дава основание да се смята, че ще работи 

надеждно във взискателната покривна среда.

Ползите от комбинацията на Firestone RubberGard® EПДМ мембрана със 

система за зелен покрив са многобройни:

 Увеличава живота на покрива

 Прави покрива използваем и естетичен

 Ниски енергийни разходи

 Лесна инсталация и експлоатация 

 Подобрява качеството на въздуха

 Намалява затоплянето в градските райони

 Добро отвеждане на водата при порой

 Идеална звукова и термо изолация

 Естествена среда за птици и растения

Firestone RubberGard® ЕПДМ Зелени Покриви



За последни версии и допълнителна информация, моля направете справка на www.firestonebpe.com. 
Резултати от тестове и/или копия от Сертификати за цитираните мембрани се предоставят при поискване.

Препоръчителен строеж за екстензивен зелен покрив*

* За други видове зелени покриви, моля консултирайте се с Техническият Отдел на Firestone.

Незатревена зона (50 cm)

Контактно лепило за основа
Метална Лайсна или Метални Плейтове 
закрепени на 300 mm с подходящи крепежи

Самовулканизираща се усилваща лента

Екстензивна растителност
Почва

Филтър
Дренажен слой

Защитен слой

RubberGard® ЕПДМ  (1,5 mm)
Изолация 
(с висока плътност)

Екстензивна растителност
Почва

Филтър

Дренажен слой

Защитен слой

RubberGard® EПДМ (1,5 mm)

Изолация 
(с висока плътност)

Firestone RubberGard® EПДМ - Спецификация

Продуктова линия

Мембрана Ширина, m Дължина, m Тежест, kg/m2

.045” STD / 1.1 mm
2.28 - 2.75 - 3.05 - 5.08 - 6.10 -  
7.62 - 9.15 - 12.20 - 15.25

15.25 - 30.50 -
 45.75 - 61

1.4

.060” STD / 1.5 mm
2.28 - 2.75 - 3.05 - 6.10 - 9.15 -  
12.20 - 15.25

15.25 - 30.50 1.9

Физични Характеристики

Свойства Метод на тестване Стойности Единици

Водонепропускливост EN 1928 (B) Преминат

Издръжливост на опън (L/T) EN 12311-2 (B) ≥ 8 N/mm²

Удължение (L/T) EN 12311-2 (B) ≥ 300 %

Издръжливост на статичен натиск- 
мека повърхност

EN 12730 (A) ≥ 25 kg

Издръжливост на статичен натиск- 
твърда повърхност

EN 12730 (B) ≥ 25 kg

Издръжливост на удър-мека 
повърхност

EN 12691 (B) ≥ 1700 mm

Издръжливост на удър-твърда 
повърхност

EN 12691 (A) ≥ 200 mm

Съпротивление на раздиране (L/T) EN 12310-2 ≥ 40 N

Съпротивление на разлепване на 
снажданията

EN 12316-2 ≥ 50 N/50 mm

Съпротивление на срязване на 
снажданията

EN 12317-2 ≥ 200 N/50 mm

Излагане на UV въздействие EN 1297 Преминат

Прегъване при ниска температура EN 495-5 ≤ -45 °C

Устойчивост на проникване на 
корени

EN 13948 Преминат

Грунд
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