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Novatik SLATE

Noul profil Novatik Slate a fost creat pentru a
îmbina aspectul deosebit al ardeziei naturale cu avantajele
unui material de construcție robust, modern și ușor. Cu
Novatik Slate ai un acoperiș cu un design simplu, cu o
estetică funcțională, minimalistă și fără elemente inutile
care încarcă arhitectura clădirii. Elementele liniare
puternice și liniile orizontale îndrăznețe fac din Novatik
Slate alegerea ideală pentru toate tipurile de construcții
noi și renovări. Suprafețele netede și profilul cu înălțime
redusă sunt deosebit de potrivite pentru învelitori cu
geometrie complexă și înclinații de minim 16 grade.

Tehnologia modernă de fabricație oferă modulelor Novatik
Slate un finisaj deosebit, cu dimensiuni exacte, îmbinarea
modulelor realizându-se perfect în timpul montajului,
reducând astfel riscul infiltrațiilor și făcându-l unul dintre
cele mai sigure sisteme de învelitori de pe piață. Fixarea
modulelor se face prin șuruburi, în planul acoperișului, cu o
densitate de minim 8 bucăți/mp.
Novatik Slate este disponibil în 2 variante:

Novatik Slate Mat – 15 ani garanție estetică și de
coroziune și 25 de ani garanție tehnică

Novatik Slate High Coat – 20 de ani garanție estetică și
de coroziune și 35 de ani garanție tehnică

Avantaje
Ÿ Diminuarea pierderilor tehnologice în special la
acoperișurile cu o arhitectură complexă
Ÿ Finisaj impecabil
Ÿ Aspect natural de ardezie
Ÿ Sistem durabil, ușor, cu instalare rapidă și sigură
Ÿ Rezistență la impact, la viteze mari ale vântului, la
incendiu, la daunele provocate de furtuni și la încărcările
cu zăpadă
Ÿ Elemente de prindere fixate în planul învelitorii, oferind
un plus de siguranță și protecție împotriva intemperiilor
Ÿ Întreținere redusă
Ÿ Reciclabil 100%
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Informaţii tehnice:
Lungime totală:
Lungime utilă modul:
Latime utila modul:
Număr module/mp:
Pantă acoperis:
Materie primă
Novatik Slate Mat

Materie primă
Novatik Slate High Coat

Grosime nominală
Acoperire
Greutate / mp:

1 320 mm
1 244 mm
370 mm
2,17 module
Min 16°
Oțel cu strat de protecție de
ZnMg 120 g/mp și acoperire
Colofer® Mat rugos – 35 microni, cu
protecţie de lack polyester pe faţa
inferioară a ţiglei de 10 microni.
Oțel cu strat de protecție de
Zn 275 g/mp și acoperire
Colofer® Plus – 50 microni, cu
protecţie de lack polyester pe faţa
inferioară a ţiglei de 10 microni.
0,5 mm
0,51 mm
Mat
High Coat
4,61 kg/mp
4,82 Kg/mp

Sistemul Novatik Slate vine cu o gamă completă de
accesorii: coamă rotundă, dolie, pazie, șorț streașină, șorț
picurător, element racord, parazăpezi și sfârtecătoare de
zăpadă.
Culori disponibile:
Novatik Slate Mat: Brick RAL 8004, Brown RAL 8017,
Black RAL 9005, Burgundy RAL 3005, Grey RAL 7016
Novatik Slate High Coat - Black RAL 9005, Grey RAL 7016
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