
Gonty Orła PLUS

Jeszcze lepsze rozwiązanie 

dla Twojego dachu 
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Gonty Orła PLUS – klejone na całej powierzchni

Nowe gonty w rodzinie Gontów Orła

Nowe Gonty Orła PLUS charakteryzują się peł-

ną powierzchnią samoklejącą po spodniej stro-

nie gonta. Specjalna samowulkanizująca się war-

stwa bitumu zapewnia bardzo wysoką skutecz-

ność klejenia.

Przed montażem gontów należy odkleić folię

zabezpieczającą warstwę samoklejącą po spo-

dniej stronie gonta.

Wysoka estetyka

Bogata oferta kształtów dostępnych w wielu

kolorach daje dużą swobodę w komponowaniu

dachu w zgodzie z elewacją budynku i otocze-

niem.

Swoje zalety ujawniają na szczególnie skompliko-

wanych dachach, gdzie dzięki modułowej kon-

strukcji montaż jest szybki, a koszty w porówna-

niu z innymi pokryciami, znacznie niższe. 
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Ogon bobra

Prostokąt

Heksagonalny 

Dostępne kształty

Ogon bobra – tradycyjny kształt klasyczny w for-

mie. Przypomina dachówkę karpiówkę, która

jest trwale związana z polskim krajobrazem.

Prostokąt – kształt gonta atrakcyjny w swej

prostocie. Najchętniej stosowany na dachach

o klasycznej formie architektonicznej.

Heksagonalny – ciekawy kształt sześciokąta.

Atrakcyjnie prezentuje się na dachach o różno-

rodnych skosach. 

Budowa

• posypka gruboziarnista

• elastyczna masa asfaltowa

• welon z włókien szklanych 

o gramaturze 120g/m2

• elastyczna masa asfaltowa

• posypka drobnoziarnista

• specjalna samowulkanizująca się

warstwa bitumu

warstwa

samoklejąca
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Zasady użytkowania

Przeznaczenie

Gonty Orła PLUS można stosować zarówno

na nowych dachach, jak i do renowacji starych

pokryć dachowych. Minimalny spadek dachu

wynosi 12°, tj. 20 cm przewyższenia na 1 me-

trze. Gonty Orła PLUS układa się na pełnych 

i równych podłożach drewnianych. Jako war-

stwę podkładową należy stosować papę

P/64/1200 na osnowie z welonu szklanego.

Przechowywanie

Gonty Orła PLUS i akcesoria powinny być zło-

żone w miejscu zacienionym, w stosach nie

wyższych niż 12 warstw paczek. W czasie upa-

łów gonty należy trzymać w zacienionym miej-

scu, z którego łatwo mogą być dostarczone do

montażu. Ułatwi to usuwanie folii zabezpiecza-

jącej warstwę samowulkanizującą.



Akcesoria dodatkowe

Gwoździe skrętne

Rozmiar 30x3,5 mm; 

warstwa ocynku min. 50 μm

Bardzo duża grubość ocynku (dla po-

równania, zwykłe gwoździe ocynkowane

elektrolitycznie posiadają grubość ocyn-

ku 5 μm). Specjalnie zaprojektowane do

montażu gontów bitumicznych.

Klej bitumiczny Shell Tixophalte 

Świetnie nadaje się do podklejania 

obróbek z gontów bitumicznych. Jego

bardzo dobre właściwości klejące oraz

elastyczność cenione są przez dekarzy.
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Wentylacja połaciowa

wys. 62,8 mm; wymiary 500x320

Powleczone posypką w kolorach: 

- czerwony, brązowy, zielony (zgodne 

z kolorystyką Gontów Orła)

- czerwony, ceglasty, brązowy, zielony

(zgodne z kolorystyką Gontów Icopal)

odporne na działanie UV, posiadają

dodatkową krawędź zabezpieczającą

przed podsiąkaniem wody do wnętrza

kominka.

Wentylacja sanitarna regulowana

wys. 450 mm; średnica 110

Powleczone posypką w kolorach:

- czerwony, brązowy, zielony (zgodne 

z kolorystyką Gontów Orła)

- czerwony, ceglasty, brązowy, zielony

(zgodne z kolorystyką Gontów Icopal)

Wentylacja kalenicowa

dł. 0,5 mb

Dostarczana ze śrubami mocującymi 

oraz zaślepkami. Posiada opatentowa-

ny filtr zatrzymujący owady i pył. Zew-

nętrzna przegroda zmienia kierunek ru-

chu powietrza wytwarzając podciśnienie

nad otworem, powodując wysysanie wil-

gotnego powietrza z poddasza. Na wen-

tylacji kalenicowej mocuje się gonty

lub pas kalenicowy.
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Gonty Orła PLUS – kolory i

kształty

Ogon Bobra

Prostokąt

Heksagonalny

szary czerwony brązowy zielony szara 

chmurka

A1 A2 A3 A4 AM1

BM1B4B3B2B1

C1 C2 C3 C4



czerwona 

chmurka

zielona 

chmurka
szary 

cieniowany

czerwony 

cieniowany
brązowy 

cieniowany

zielony

cieniowany
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AM2 AM3

BM3BM2

CM1 CM2 CM3 CM4



ICOPAL S.A.

ul. Łaska 169/197 

98-220 Zduńska Wola

Dział Handlowy w Zduńskiej Woli 

tel.: +48 43 823 41 11 

fax: +48 43 823 40 25

zamówienia fax: +48 43 823 73 50

marketing.pl@icopal.com

www.icopal.pl

Biuro Handlowe w Warszawie

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7B

02-366 Warszawa

tel.: +48 22 577 15 80

fax: +48 22 577 15 90

SYSTEM ZARZĄDZANIA

OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Nasze niebieskie logo
to znak wysokiej jakości

ICOPAL S.A. Zduńska Wola

ekspert hydroizolacji

ICOPAL S.A. Zduńska  Wola

laureat Wielkiego Złotego Medalu 

Międzynarodowych Targów Poznańskich 2004

i tytułu „Najlepszy z Najlepszych”

za produkcję osiągającą światowe standardy




