
pŘíslUŠenství  •  Úžlabí

Úžlabí

vaše výhody:

•  Úžlabní pásy IKO Armourvalley jsou 100% kompatibilní se 
šindeli IKO

•  Rychlá a jednoduchá pokládka

>>> Armourvalley® 
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pŘíslUŠenství  •  Úžlabí

•  IKO armourvalley® 
 je vysoce kvalitní APP modifikovaný úžlabní pás s keramickým 

posypem, který perfektně odpovídá barvám šindelů IKO. Speciální 
charakteristiky tohoto pásu jsou ideální pro instalaci do úžlabí: síla, 
ohebnost a estetický vzhled. Může být používán na pokrytí částí 
střechy, které mají nízký sklon a které jsou k šindelové střeše přilehlé.

•  IKO armourfix®
 je podkladní pás pod IKO Armourvalley, pokud je používán u střechy 

s nízkým sklonem (<15°). Tato role musí být dobře přichycena k 
podkladu (hřebíky a šrouby každých 20 cm ve všech směrech).

 Poté na tento podkladní pás navařte IKO Armourvalley.

Změna údajů vyhrazena. 
Prosim informujte se v našem přehledovém letáku nebo na www.iko.cz ohledně barevného provedení výrobků. 
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armourvalley®  armourfix®

Hmotnost/role 35,9 kg 24,2 kg

Tloušťka 4 mm 1,9 mm

Rozměry (d x š) 7,5 m x 1m 14 m x 1 m

Pokrytí/role 7,5 m2 14 m2

ks/paleta 25 24

 Pevnost – podélně* (EN 12311-1) 650 N/50 mm 550 N/50 mm

 Pevnost – příčně* (EN 12311-1) 400 N/50 mm 400 N/50 mm

Podélná tažnost* (EN 12311-1) 20 % 20 %

Příčná tažnost* (EN 12311-1) 20 % 20 %

Teplotní odolnost spodního povrchu (EN 1110) 120 °C 120 °C 

 Ohebnost spodního povrchu (EN 1109) -8 °C – 15 °C 

(* Průměrné naměřené hodnoty)
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