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PROGRESS – KRISTAL SISTEM je celovit večslojni sistem tesnenja in lepljenja keramike na balkonih in
terasah. V naših dolgoletnih prizadevanjih smo v razvoju prišli do res zanesljivega sistema, ki omogoča polaganje
vseh formatov keramike na zunanjih površinah z dolgoletnim trajanjem.
Uporaben pa je tudi v notranjosti, saj dovoljuje polaganje na nekaj dni star estrih in kakršen koli vzorec polaganja
brez dilatacij v podlagi tudi na zelo velike površine.
Ta sistem rešuje veliko problemov s katerimi se soočamo v praksi na terasah:
- Omogoča polaganje keramike na rahlo vlažen ali celo nekaj dni star beton
Oblika membrane omogoča prehod vodne pare iz podlage zaradi mreže votlih mest. Samo ena točka kjerkoli na
robu membrane mora omogočati izhod vodne pare in tako je preprečeno mehurjenje, kot se to dogaja pri tesnilnih
premazih ali ravnih folijah.
Membrana je sposobna prenašati več kot 1,5mm razlike v raztezku keramike in betona. Zato se krčenje betona
ne prenaša na oblogo iz keramike. Seveda pa je v vsakem primeru potrebno upoštevati predpisana dilatacijska
polja, ki se jih izdela samo s tesnenjem keramike s trajno elastičnim kitom..
- Omogoča polaganje keramike takoj po izvedbi tesnenja.
Če se uporablja za lepljenje membrane hitrovezoče lepilo, se lahko že dve uri po namestitvi in tesnenju
membrane polaga keramiko. Ker pa je tako kot pri vseh tesnilnih sistemih podlaga nevpojna je potrebno malo dlje
počakati s fugiranjem. Večji kot je format keramike daljši čas sušenja predlagamo.
- Omogoča polaganje keramike velikih formatov tudi na terase
Strokovna pravila OZS priporočajo polaganje keramike na terasah največ do dimenzije 30*30cm. Ta membrana
pa zaradi kompenzacije strižnih napetosti med podlago in keramiko dovoljuje polaganje neomejene velikosti
keramike. Več slojna elastična membrana tako tudi zmanjšuje možnost pokanja fug, kar bistveno podaljšuje
trajnost obloge.
- Proizvajalec membrane daje 10 letno garancijo na tesnenje sistema.
V tujini je sistem že dolga leta v uporabi zato proizvajalec Progress profiles SpA daje 10 letno garancijo na
tesnenje Prodeso membrane. Sistem PROGRESS – KRISTAL pa je bil prvič uporabljen spomladi leta 2018.
- Zmanjšanje izluževanja, ker ni pod keramiko parnih pritiskov.
Pri poletnih nevihtah, ko hladen dež pada na segreto teraso, hlajenje ujetega zraka pod keramiko povzoča
krčenje le tega in s tem nastaja podtlak, ki vleče vodo v podlago. Naslednji sončen dan pa segrevanje povzorča
raztezanje zraka in zato nastaja pod keramiko nadtlak in posledično izločanje raztopljenega apna in polimerov iz
lepila. Zaradi elastičnosti in oblike membrane je v omenjenem primeru zmanjšan tako podtlak kot tudi nadtlak in
zato zmanjšano izluževanje.
- Imolim Kristal s svojo vodoodpornostjo podaljšuje trajnost sistema.
Imolim Kristal zelo podaljša trajnost sistema, saj je izjemen v vseh zahtevanih karakteristikah standarda.

Prehod vodne pare iz podlage

Membrana je povsem vodotesna

Navodila za uporabo so na naslednji strani.

Odpornost lepila Imolim Kristal je enkrat večja od zahtev

UPORABA:
Membrano uporabljamo povsod kjer je zaželjena kompenzacija raztezkov med keramiko in podlago in kjer
želimo zanesljivo tesnenje.
V notranjosti jo uporabimo brez tesnilnih trakov za polaganje keramike na nekaj dni stare estrihe ali v
primeru polaganja recimo v vzorec ribje kosti, kjer je zelo oteženo rezanje dilatacij v estrih. Z uporabo
membrane lahko brez posledic polagamo keramiko čez dilatacije v estrihu. Na približno 4*4 m pa fuge
zapolnimo s trajno elastičnim kitom.
Membrano uporabimo kot vmesni sloj tudi v primeru lepljenja keramike na stabilne lesene podlage.
Zunaj pa zaenkrat po naših dolgoletnih izkušnjah predvidevamo, da je to najzanesljivejši sistem z najmanj
možnimi napakami pri vgradnji.

VGRAJEVANJE:
Kot pri vseh delih na zunanjih površinah, je tudi pri Progress Kristal sistemu pomembno upoštevati navodila
za vgradnjo.
Čeprav membrana zelo dobro kompenzira krčenje podlage je v vsakem primeru bolje, da je starost estriha
vsaj nekaj dni ali več in starost betona cca 1 mesec. Na terasah je predpisano, da se najprej naredi
naklonski estrih z uporabo Imokril Elastika. Naklonski estrih mora biti povsem raven. Če so v njem jame ali
izbokline se nalepljena membrana ne bo nalegala po celotni površini in bo na mestih vboklin ostala v zraku
nenalepljena. Neravnine lahko izravnate z izravnalno maso Imoglat CE, do 5mm pa z lepilom za keramiko.
V primeru dežja je potrebno pšočakati kakšen dan, da se vsaj delno posuši estrih. V nobenem primeru pa
se ne sme lepiti na povsem mokro podlago. Membrano lepimo z zelo izboljšanim lepilom za keramiko.
Proizvajalec svetuje S1 lepila zato zaenkrat predpisujemo Imolim Extra. Lepilo pripravimo precej bolj redko
kot za lepljenje keramike. Skoraj tekoče. Podlaga mora biti čista. Če lepimo na beton je nujno površino
pobrusiti z diamantno brusilko in pred lepljenjem ali površino oprati z veliko vode ali pa posesati in
premazati z razredčenim Imokril elastikom. Prav tako, če je bil estrih delan z bolj redko mešanico.
Zelo pomembno je, da je membrana temperirana na isto temperature kot podlaga in da je pred otrditvijo
lepila ne obsije sonce. Lahko se dela na soncu, če je estrih ogret in membrana prav tako. V pimeru, da bi
lepili takoj zjutraj v senci, čez eno uro pa bi membrano obsijalo sonce, bi se le ta zaradi segrevanja raztegla
in bi nastale gube.
Membrana ni UV obstojna zato je priporočeno, da s polaganjem keramike ne čakate več kot 14 dni.
Pred lepljenjem svetujemo, da membrano ukrojite in na suho položite, da je priprvaljena za hitro lepljenje.
Lepilo Imolim EXTRA nanašamo z zobato lopatico 6mm. Takoj po nanosu lepila vgradimo membrano tako,
da je nekaj mm odmaknjena od vseh zidov in pritrjenih elementov, ter jo povaljamo z namenskim valjčkom
obteženim z vrečo lepila. Če tega nimate, jo dobro vtisnemo z zidarsko gladilko. Vsake nekaj metrov
preverimo, če je pod membrano povsem polno lepila. Poraba lepila je v tem primeru cca 3,5kg/m2. Tudi
posamezne trakove mebrane med sebo lepimo z nekaj milimetrskim odmikom.
V primeru, da jo uporabljamo tudi kot tesnilni sistem z namenskim lepilom Progress Proband koll (5kg) PRBKL
nalepimo trakove Progress Proband 150 PRBPE čez vse spoje in na vseh stikih med horizontalo in
vertikalo. Za tesnenje na vogalih in v kotih uporabimo namesake kotnike in vogalnike. Če se za rob balkona
uporablja balkonske obrobe iz keramike, se membrano položi tako, da gleda 3cm čez rob balkona. Ko je
položena balkonska obrobaje membrana upognjena navzdol in tako morebitna voda steče do notranjega
roba obrobe in kapne mimo fasade na tla. Če se uporablja Progress odkapni profil Proterrace drain drip
PFDPP se trak nalepi tudi med stikom aluminijaste obrobe in membrane. Keramiko lahko lepimo takoj po
nanosu trakov, še bolje pa je če počakamo nekaj ur, da lepilo pod membrano in pod trakovi strdi. Tako je
manjša možnost, da zaradi hoje po trakovih le ta kje odstopi.
Zelo pomembno je, da so vse jamice v membrani povsem zapolnjene in da je pod keramiko povsem polno
lepila. Še posebej je pomembno to preverjati na križnih spojih, kjer je dvojni trak in je zato tam nekoliko
dvignjena površina. Po lepljenju pustite vsaj nekaj dni odprte fuge, da se lepilo pod keramiko posuši. Če je
vmes deževalo pač počakajte nekaj dni več.

Predstavitveni film proizvajalca membrane si lahko ogledate tu.
Za keramiko do velikosti 60cm svetujemo za odkap izdelavo L elementov iz keramike, za večje formate pa
nudimo specialni alu profil, ki odvaja tako vodo izpod keramike kot nad keramiko.
Film montaže odkapnega sistema je tu.
Na zalogi imamo MS polimer nemškega proizvajalca KENT Quick Seal. Kit je v 300ml kartušah v beli, sivi, črni
in rjavi barvi.
Tu pa je dobra razlaga prednosti MS polimera konkurenčnega proizvajalca.
Tehnični podatki membrane so na naslednji strani.

TEHNIČNI PODATKI:
Delovna temperatura

+15 do +25°C

Vlažnost podložnega betona

manj kot 10%

Natezna trdnost membrane vzdolžno

490N / 50 mm

EN 12311-1

Natezna trdnost membrane prečno

370N / 50 mm

EN 12311-1

Maksimalni raztezek po dolžini

60 %

EN 12311-1

Maksimalni raztezek po širini

64 %

EN 12311-1

Debelina membrane

3,5 mm

Delovna temperatura

-40°C / +80°C

Premoščanje razpok

min 1 mm

Oprijem na beton

Več kot 0,25 N/mm2

Poraba Imolim lepila za lepljenje membrane

3 - 5 kg/m2 odvisno od podlage in debeline nanosa

Poraba lepila Imolim Kristal za lepljenje keramike

7 – 8kg kg/m2

Rok trajanja

min 24 mesecev ob izogibanju direktnem soncu

Pakiranje

30*1m v roli, 210 m2 na paleti

PODATKI ZA VARNOST:
Imolim lepilo ima oznako nevarnosti Xi-dražilno. Vsebuje cement zato, zmešan z vodo draži kožo, oči in sluznico. Pri delu
nosimo zaščitne rokavice. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z
zdravnikom.
Gornji podatki so zbrani po naši najboljši vednosti na osnovi naših poskusov in izkušenj iz prakse. Pravilna in s tem uspešna
uporaba naših proizvodov je izven naše kontrole. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka ali zaradi nepravilne
uporabe in nekakovostnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
Za strokovno pomoč smo vam vedno na voljo na tel. 01 7540197 ali 041 655 415.
Prikaz montaže na vogalu z alu profilom. Prednost
profila je da voda izpod keramike ne umaže čela..

Dovolj redko lepilo Imolim EXTRA, ravna podlaga in
vtiskovanje omogočata popolno lepljenje membrane

Prikaz montaže na vogalu z alu profilom. Prednost
profila je da voda izpod keramike ne umaže čela..

Posamezne trakove 1m široke membrane se spoji in
zatesni z namenskiim lepilom in trakom

