
ציפוי תרמי מהפכני ורב תועלות לגגות, המבודד חום וקור בעוצמה שטרם הכרתם,
מגן מפני קרינה,  דוחה אבק, רחיץ, אטום למים ועמיד למשך שנים רבות!

תרמלייף גג ROOFLECT הוא ציפוי מגן תרמי שתוכנן במיוחד לגגות. 
עוביו 0.5 מ"מ בלבד, הוא מיושם בקלות בהתזה, בהברשה או ברולר על פני יריעות ביטומניות או על בטון 

ונחשב לפתרון האולטימטיבי לציפוי גגות ביטומניים ובידודם מפני הקרינה והחום של השמש הישראלית

- הדור הבא בקטגוריית הבידוד התרמי!   )ROOFLECT( הקופחת. לא לחינם מכנים את תרמלייף גג 

המוצר משלב טכנולוגיית הגנה ייחודית השומרת על האדם והסביבה, יכולת החזר קרינה בעוצמה 

חסרת תקדים של - 93%, ויכולת שמירת הרפלקטיביות ללא פגיעה או בלאי לאורך שנים על גבי שנים. 

יריעות הביטומן השחורות לאיטום הגג, סופגות את קרינת השמש בקיץ, מתחממות לטמפרטורה היכולה 

להגיע למעל c 90 והופכות את התקרה לתנור לוהט המרתיח את הבית בקיץ.

בעבר נהגו לסייד את הגג בקיץ פעם-פעמיים, אבל זה לא עבד באפקטיביות. לאחר מכן, החלו לצפות 

בציפויים אקריליים שונים בעובי 2.5-3 מילימטר, אך גם זה לא עבד...

היום לראשונה בעולם, פותח פתרון אחד, חכם, אמין ופשוט ליישום, המספק מענה מושלם לכל הצרכים 

לבידוד הגג אחת ולתמיד...

תרמלייףגג
הדור הבא של הציפוי התרמי צובע את ישראל!
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MADE IN GERMANY



יש למה לצפות!

הפחתה ניכרת של טמפרטורת הגג בקיץ וחיסכון של עד 40% אנרגיה במניעת החום 
הנספג בגג כתוצאה מקרינת השמש בקיץ.

ציפוי מגן רפלקטיבי בעל החזר קרינה יעיל במיוחד – 93%.

רפלקטיביות קבועה הנשמרת לאורך שנים רבות ללא פגיעה בתכונותיו – אינו
מתכהה, אינו דוהה, אינו מקבל קורוזיה, אינו מתבלה מחשיפה לגשם, אבק או קרינה. 

יכולת ניקוי עצמי - דוחה אבק, אינו מפתח חשמל סטטי, מכיל קטליזטורים לפירוק 
זיהומים. לניקוי גג שטוח מספיקים לרוב מי גשם/ שטיפה בצינור/ בלחץ בסוף החורף.

.)A2 עמיד באש )דרגה

איטום למים נוזלים וגישור על סדיקה של עד 0.5 מ"מ.

יישום פשוט מברשת/ רולר/ התזה.

הארכת חיי האיטום הביטומני ובכך מניעת נזקי חדירת מים לגג ולתקרה של חלל המגורים.

ידידותי למשתמש )אינו מכיל רעלים(.
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הדור הבא של הבידוד התרמי
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