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ZASTOSOWANIE

Do wykonywania nowych pokryć dachowych i renowacji
starych przy nachyleniu połaci od 15 do 90°

ZALETY

� 20 lat gwarancji w tym 10 lat złotej
� różnorodne kształty i kolory
� lekkość pokrycia
� łatwość montażu
� tanie akcesoria
� brak korozji
� wygłuszenie odgłosów deszczu

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: impregnowany welon z włókna szklanego zabez-
pieczony obustronnie warstwą bitumu (również modyfiko-
wanego APP), warstwa wierzchnia pokryta ceramizowanym
granulatem bazaltowym, spód gontów
pokryty posypką piaskową lub może sta-
nowić warstwę samoprzylepną (tylko
w dachówkach samowulkanizujących
ARMOURSHIELD®, BIBERSHIELD®

i DIAMANTSHIELD®); dachówki trady-
cyjne ARMOURGLASS®, VICTORIAN®,
DIAMANT® i modyfikowane wyposażo-
ne są w pas klejący, który wpływa na
szczelne połączenie nachodzących na
siebie pasów gontów
Kolory: około 40, w tym: czarny, szary,
czerwony, zielony, brązowy, ceglasty,
niebieski; możliwość wyboru dachówek
w różnych odcieniach i kompozycjach
kolorów; od początku sezonu 2005 IKO
oferuje również gonty dwuwarstwo-
we – laminowane CAMBRIDGE® (30 lat
gwarancji)
Podłoże: pełne deskowanie, sklejka wo-
doodporna lub płyta OSB, warstwa papy
podkładowej na welonie szklanym lub
membrana ARMOURBASE PRO® (zbęd-
na w przypadku dachów o kącie nachylenia połaci 85-90°,
krytych gontami ARMOURSHIELD®, BIBERSHIELD®

i DIAMANTSHIELD®)

Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych,
wulkanizacja paska lepiszcza pod wpływem promieni sło-
necznych lub podgrzewania palnikiem, zgrzewanie z papą

termozgrzewalną
Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudnozapal-
ne, nierozprzestrzeniające ognia
Akcesoria:
� rolowane materiały podkładowe, w tym

membrana pod gonty ARMOURBASE PRO®

(NOWOŚĆ)
� elementy wentylacji połaci i kalenicy
� ocynkowane gwoździe IKO
� kleje bitumiczne w tubach SHINGLE STICK

310 ml i pojemnikach PLASTAL 5 kg

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Belgia
Gwarancja: 20 lub 30 lat
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć
oddziałów handlowych
Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia,
transport
Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne
ITB, Certyfikaty na Znak Bezpieczeństwa
Pozostała oferta:
� papy asfaltowe wierzchniego krycia: modyfi-

kowane SBS lub APP
� papy podkładowe do izolacji wielowarstwowych, papy

wentylacyjne

IKO Sp. z o.o.
CENTRALA: ul. Wileńska 10, 94-029 Łódź

tel./faks 042 681 49 14, tel. 042 681 49 16
e-mail: lodz@iko-poland.pl, www.iko-poland.pl

ODDZIAŁ W GDAŃSKU: Kowale 37, 80-180 Gdańsk 
tel./faks 058 324 90 55, 304 57 63

e-mail: gdansk@iko-poland.pl
ODDZIAŁ W KATOWICACH: ul. Medyków 30 

40-752 Katowice, tel./faks 032 252 55 77, 781 17 20 
e-mail: katowice@iko-poland.pl
IKO - MAGAZYN WARSZAWA

(CENTRUM DYSTRYBUCJI LOXXESS-TRANSTEAM):
ul. Bokserska 64, 02-690 Warszawa

tel./faks 022 672 80 55, tel. kom. 0 607 459 525
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