
 

 
 

Основни характеристики 
Пожароустойчивост 
Плочите Inspire постигат клас на пожароустойчивост SAA при полагане върху покрит с дъски покрив, и SAC, 
когато се използват заедно с покривната мембрана Tapco Roofing Membrane (Layfast) на покрив с напречни 
опорни летви. И двете приложения са тествани според британския стандарт BS476 Част 3. 
Полагане  
Плочите Inspire могат да се поставят с чук и пирони или с пневматичен пистолет за пирони, и могат да се 
режат с ръчни или електрически триони. За да се осигури правилното полагане, върху всяка плоча има 
маркирани зони за забиване на пироните. Нанесени са също така маркери за застъпване според наклона на 
покрива и хоризонтални дистанционни елементи. Тези означения са предназначени специално за гарантиране 
на точно и бързо полагане. 

Приложения 
Плочите могат да се закрепват към покриви, покрити с дъски или такива с 
напречни опорни летви, което ги прави подходящи както за обновяване на стари 
сгради, така и за ново строителство. Ниското тегло на плочите (13.45 kg/m2) 
премахва необходимостта от тежка поддържаща покривна конструкция. 
Принадлежности 
Гамата Inspire се допълва от покривни елементи за била, водоотвеждане, ъгли и 
огнезадържаща подложка. 
 
Външен вид 
Вълнуващата гама от цветове и шестте различни профила с произволни текстури 

и ръбове предлагат богати възможности за творчество. 
Експлоатационни показатели 
Плочите Inspire се подлагат на строги изпитания, за да се гарантира, че естетическите качества и общите 
експлоатационни свойства ще останат непроменени в продължение на години. 
 

ВИСОТАТА НА ИНОВАЦИИТЕ 
Покривни плочи INSPIRE 

Inspire е следващото поколение покривни продукти от най-
висок клас. Това е идеална комбинация от естествената 
красота на покривната плоча и технологично най-
съвършените методи и материали. За създаването на 
продуктите Inspire се използват естествени материали като 
смлян естествен камък и първични смоли. При изработката им 
се използват матрици с различни ръбове и повърхности, 
даващи вида на естествена плоча. Здравината и 
устойчивостта се постигат благодарение на специална, 
подлежаща 100% на рециклиране, формована под налягане 
смес от смола и естествен варовик. Използването на 
пресоване вместо леене под налягане създава специфичен 
"ефект на изкорубеност", характерна за естествени каменни 
плочи. Този ефект гарантира плътно съединяване на 

повърхностите, предпазващо от дъжд и сняг и елиминиращо необходимостта от предварително огъване. 
Специалният процес, използван за изработване на плочите Inspire, също така осигурява отлична защита 
срещу ултравиолетови лъчи, градушка и огън. Те покриват всички тестове за издръжливост на различни 
климатични условия, за да се гарантира, че естетическите качества и общите експлоатационни свойства ще 
останат непроменени в продължение на години. Плочите Inspire могат да се поставят с чук и пирони или с 
пневматичен пистолет за пирони, като могат да се режат с ръчни или електрически триони. За да се осигури 
правилното полагане, върху всяка плоча има маркирани зони за забиване на пироните. Нанесени са също 
така маркери за застъпване според наклона на покрива и хоризонтални дистанционни елементи. Тези 
означения са предназначени специално за гарантиране на точно и бързо полагане. Плочите могат да се 
закрепват към покриви, покрити с дъски или такива с напречни опорни летви, което ги прави подходящи както 
за обновяване на стари сгради, така и за ново строителство. Ниското тегло на плочите (13.45 kg/m2) премахва 
необходимостта от тежка поддържаща покривна конструкция. Покривните плочи Inspire предлагат собствен 
уникален стил, красотата, здравината и трайност които откриват един цял нов свят в покривните покрития. 
 


