
EPDM система за уплътняване на фасади

Firestone Giscolene™ F EPDM е идеална система за уплътняване с много добри 

показатели за хидроизолация, херметизиране и защита от влага на фасади. Тя може 

да се прилага под облицовка или около рамки на прозорци. Предлага също и защита 

срещу влага, която може да се издига от основите на сградите.

Системата Giscolene F EPDM се състои от ивици, изработени от синтетичен каучук 

EPDM и разнообразни специфични аксесоари, предназначени да осигурят пълно 

решение за уплътняване на фасадата.

Характеристики и предимства

 Над 300% еластичност

Ивиците Giscolene F EPDM са пригодени към структурните или термичните 

движения на опорaтa.

 Добра УВ устойчивост

Ивиците Giscolene F EPDM могат да бъдат оставени открити продължителен 

период от време преди монтирането на рамките на прозорците или облицовката.

 Широк диапазон на пропускливост на изпаренията

Ивиците се предлагат в стандартно или специално съединение с ниска 

пропускливост, за да се осигури по-затворена мембрана, където е необходимо.

 Съвместимост с повечето строителни материали

Giscolene F EPDM е чист материал без талк и лесно може да бъде залепен към 

повечето повърхности.

 Изключителна продължителност на живота

В зависимост от изграждането на фасадата и дебелината на мембраната 

издържливостта на системата се очаква да бъде до няколко десетилетия.

 Голяма устойчивост на екстремни температури (от –45°C до 130°C)

Giscolene F EPDM може да се използва при всякакъв климат. 

 Подходящи за продължителен контакт с вода или влага.

 Екологичност

EPDM може да достигне поне 50 години продължителност на живот, като по този

начин допринася за удължаване на експлоатационния срок на сградите.

 Бърз и лесен монтаж

Поради гъвкавостта на ивиците, ограниченото тегло и наличната гама от ширини 

от 10 см до 150 см, монтирането е лесно, бързо и ефикасно.

Firestone Giscolene™ F EPDM
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Данни за продукта

Дебелина* Ширина* Дължина*

0.5 mm - 0.75 mm - 1 mm В диапазона от 10 cm до 150 cm 20 m

Свойства Метод на изпитване Декларирана стойност**

Коефициент на удължаване EN 12311-2 ≥ 300%

Пропускливост на водни изпарения EN 1931 50,000

Съпротивление на разкъсване EN 12310-2 ≥10 N

Якост на опън EN 12311-2 ≥ 7 MPa

Реакция на пожар EN 13501-1 E

Водонепроницаемост (2 kPa) EN 1928 Преминал

Издържливост (2 kPa) EN 1296/ EN 1928 Преминал

Устойчивост на стареене EN 1296/ EN 1931 Преминал

*  При заявка се предлагат и други дебелини и размери.
**  Обичайни физически свойства за Giscolene F EPDM с дебелина 0,75 mm. Резултатите от изпитването за горепосочените мембрани се предоставят 

при запитване.

Традиция в качеството и съвършенство

Firestone е доказано име за каучукови продукти повече от век. Благодарение на Firestone 

Building Products, подразделение на Bridgestone, това наследство от иновации и качество се 

разширява в строителния сектор. Днес по света успешно са монтирани над един милиард 

квадратни метра мембрани Firestone.

Firestone Giscolene F EDPM се произвежда в сертифицирано по ISO 9001 производствено 

предприятие в Тераса (Испания). Това модерно производствено предприятие следва 

строги насоки за контрол на качеството по време на целия производствен процес.

Firestone Giscolene F EPDM притежава CE маркировка в съответствие с EN 13984 и EN 14909. 

Система, създадена изцяло от един доставчик

Компанията Firestone Building Products е разработила пълен набор от аксесоари за своите

ивици Giscolene F EPDM, за да отговори на изискванията на различни детайли по монтажа и

да предостави пълно решение за хидроизолация.

Уплътнителят за фасади Giscosa FS-011 е лепило с висок вискозитет за фасадно 

приложение на ивиците Giscolene F EPDM по вертикални и хоризонтални повърхности.

Лепилото за снаждане Giscosa SA-008 е контактно лепило на каучукова основа, 

предназначено за снаждане и залепване на Giscolene F EPDM ивиците.

Firestone Building Products Европа

Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Белгия
Тел.:  +32(0)2 711 44 50 I Факс: +32(0)2 721 27 18 

info@fbpe.be I www.firestonebpe.com
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