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TECHNONICOL
ÉÍTŐANYAG-GYÁRTÓ ÉS BESZÁLLÍTÓ



A különféle felhasználásra szolgáló, speciális műszaki tulajdonságokkal ren-
delkező tető- és vízszigetelő anyagaink gyártása különböző európai országok 
piaci és vásárlói igényeinek figyelembe vételével történik.

  Modifikált bitumenes lemezek aljzatok és új tetők vízszigeteléséhez vagy 
régi tetők felújításához.

  Speciális lemezek – radonsugárzás elleni védelem, öntapadó lemezek.
  Vízszigetelő lemezek hidakhoz és közlekedési építményekhez.
  Lapostető és magastető alátétlemezek.

A TECHNONICOL SHINGLAS akár 50 év gyártói garanciával rendelkező, hosszú 
élettartamú ellenálló tetőfedő anyag. 

  Széles színskála.
  Kis önsúly, rugalmasság alacsony hőmérsékleten.
  EN szabvány szerinti gazdag zsindelyválaszték.
  ETA szabvány szerinti zsindelyek.

Az öntapadó bitumenes lemezek aljzatok és mérnöki építmények belső szige-
telésére és vízszigetelésére szolgálnak. Alkalmazásukra olyan helyeken van 
szükség, ahol a szokványos lángolvasztásos ragasztás nem kivitelezhető (fából 
készült aljzatok, extrudált polisztirol, stb.).

NICOBAND szigetelő szalag – kiváló megoldás a különböző rések és csatlako-
zások tömítésére. Csatlakozások szigetelésére, tetőfedések és ereszcsatorna-
rendszerek javítására szintén használható. A szalag speciális UV védelme növeli 
a kültéri használat közbeni élettartamot, széles színválasztéka lehetőséget ad 
arra, hogy mindenfajta tetőfedő elemhez megoldást nyújtson.

  A NICOBAND szalag saját szigetelő bitumenrétegét UV sugárzás ellen alu-
mínium fedőréteg védi, így kültéri használatra mindenféle korlátozás nélkül 
alkalmazható.

   A NICOBAND szigetelő szalag használata egyszerű és semmilyen szaktudást 
nem igényel. Speciális bitumen-polimer tartalmú kötőanyag rétegének köszön-
hetően teljes élettartama alatt (10 év) kiválóan teljesíti szigetelő funkcióját.

   A szalagok színskáláját a leggyakrabban használt tetőfedő anyagok (ideértve 
a fémlemezt is) színárnyalatainak figyelembe vételével határozták meg. Ezáltal 
az alapfelület színének megbontása nélkül teszi lehetővé a javítás illetve a 
vízszigetelés kivitelezését.

   Az öntapadó réteg tökéletes és minőségi tapadást biztosít a különböző 
felületekhez, mint pl. fém, pala, műanyag, vakolat, beton, üveg és egyéb. 
Hordozóréteg nélkül biztosítja a tartós alakstabilitást.

BITUMENES LEMEZEK

ÖNTAPADÓ BITUMENES LEMEZEK

NICOBAND SZIGETELŐ SZALAG

BITUMENES TETŐZSINDELYEK

TECHNONICOL



A kőzetgyapot modern gyártósorokon a legmodernebb technológia alkalmazá-
sával és valamennyi vonatkozó szabványnak megfelelően gyártott nagy haté-
konyságú szigetelő anyag.

Anyagaink kiváló akusztikus tulajdonsággal rendelkeznek és nem csak külső 
falak és tetők, de belső válaszfalak és padlózatok hőszigetelésére is hatéko-
nyan alkalmazhatóak.

Az extrudált polisztirol az építőanyag piac leghatékonyabb hőszigetelő anyaga, 
és széleskörűen felhasználható az aljzatok, tetők, padlózatok, csővezetékek, 
utak és vasutak hőszigetelésére.

A TECHNONICOL extrudált polisztirol kiváló hőszigetelő tulajdonságokkal ren-
delkezik. Ez egy egyenletes elosztású és zárt sejtekkel rendelkező anyag, amely 
nem tartalmaz és nem szív magába vizet, állandó, kémiailag és öregedéssel 
szemben ellenálló.

Vállalatunk 2003-tól gyárt kötőanyagokat és kellősítőket.
  A belső terek és aljzatok (belső és külső részén is) vízszigetelése, fémszer-
kezetek korrózió elleni védelme.

  Régi tetők védőrétegének felújítása.
   Bitumenes zsindelyek, polisztirol ragasztása.

A TECHNONICOL kellősítők alkalmazása mindig a bitumenes lemezek hegesz-
tésének megkezdése előtt történik.

A TECHNONICOL sikere a kiváló minőségű alapanyagokon és azok gyártás 
előtti, gyártás közbeni és a gyártási folyamat befejezését követő szigorú ellen-
őrzésén alapszik. A TECHNONICOL valamennyi gyártóüzeme EN ISO 9001 és 
EN ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

  Beruházásokat végzünk a hulladékmentes gyártás, a modern berendezések 
és a környezetvédelmi technológiák területén.

  A TECHNONICOL olyan anyagokat és rendszereket hoz létre, gyárt és támo-
gat, melyek minimálisra csökkenthetik a feldolgozóipar energiaveszteségeit.

  Olyan építési rendszereket valósítunk meg, amelyekkel energetikatakarékos 
épület „fedések” hozhatók létre – építmények teljes védelme az aljzattól a 
tetőig.

  Valamennyi kifejlesztett és gyártott anyagunk megfelel a higiéniai és öko-
lógiai szabványoknak, valamint biztonságos az emberre és a környezetre.
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A TECHNONICOL a legnagyobb orosz és európai tetőfedő, vízszigetelő és hőszigetelő anyag gyártó és beszállító. A vállalatot 1992-
ben alapították. Fennállása időtartama alatt a különböző építőipari felhasználási területen alkalmazott magas minőségű, megbízható 
és hatékony termékek és rendszerek kifejlesztésének és gyártásának szinonimájává vált.

Napjainkban a TECHNONICOL a világ 7 országában 52 termelőüzem tulajdonosa. A vállalat nemzetközi szinten dinamikusan fejlődik 
és termékeit 82 országába exportálja. A TECHNONICOL nem csak Oroszországban rendelkezik képviseletekkel, hanem Közép- és 
Nyugat-Európában, valamint Ázsiában illetve Óceániában is.

A TECHNONICOL VÁLLALATRÓL

Gyártási kapacitásunk és felszereltségünk lehetővé teszi az épí-
tőipari nagyvállalatok számára történő beszállítást és az egyedi 
igényeknek megfelelő termékek kifejlesztését. Alkalmazottaink 
szaktudása, szakmai műszaki konzultációk, központi kutató és 
fejlesztő laboratóriumainkban új termékek fejlesztése, termé-
keink és rendszereink minősége – ez az alapja annak, hogy a 
TECHNONICOL minden ügyfeléhez egyedileg tud hozzáállni 
és képes eleget tenni elvárásaiknak és elképzeléseiknek.

A TECHNONICOL vállalat olyan termékek és rendszerek kifej-
lesztésén dolgozik, melyek minimálisra csökkentik az ipar 
és az állami szektor energiaveszteségét. A TECHNONICOL 
által alkalmazott legmodernebb technológiáknak köszönhe-
tően az épületek légkondicionálásának költsége jelentősen 
csökkenthető.

Széles termékskálájának köszönhetően a vállalat olyan meg-
oldásokat kínál, melyek pontosan megfelelnek a felhasználó 
igényeinek. Betartjuk a különböző országok szabványait és 
előírásait, termékeinket és rendszereinket úgy fejlesztjük ki, 
hogy megfeleljenek az adott ország jogszabályainak.

TECHNONICOL
www.tn-europe.com
info@tn-europe.com

DEHTOCHEMA-TN a.s.
www.dehtochema.cz
info@dehtochema.cz

A TECHNONICOL sikerének
kulcsa a magas minőségű
alapanyagokban, valamint 
azok gyártás előtti, és a gyár-
tási folyamat végét követő
szigorú ellenőrzésben rejlik.

A TECHNONICOL minden gyártóüzeme EN ISO 9001 és 
EN ISO 14001 tanúsítvánnyal rendelkezik.

Valamennyi kifejlesztett és tervezett gyártmány megfelel 
az egészségügyi és környezetvédelmi szabványoknak, 
továbbá biztonságos az emberre és a környezetére.

Képviselet a világ több mint

Termelési kapacitás 

bitumenes lemez évente

országában90

992 000 000 m2 

alkalmazott

A TECHNONICOL 
legrégebbi üzemét 

6500

1868

7 országban
gyártóüzem

-ban alapították

52


