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1. Obchodný názov výrobku:  Podkladový asfaltovaný pás R 330 SH 

 
2. Technická špecifikácia: 

STN EN 13707: 2013 
Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na hydroizoláciu 
striech. Definície a charakteristiky. 
STN 13969: 2004/A1:2006 
Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy proti vlhkosti vrátane asfaltovaných 
podkladových pásov proti tlakovej vode. Definície a charakteristiky. 
 

3. Výrobca: ICOPAL Sp. z o.o., 98,220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197, Poľsko 
 

4. Popis výrobku: 
Pás s nosnou vložkou z handrovej lepenky s obojstrannou krycou vrstvou na báze 
oxidovaného asfaltu s plnidlom, horná a spodná strana opatrená jemným 
minerálny posypom. 

 
5. Spôsob použitia: podkladová vrstva, pre viacvrstvové aplikácie na hydroizoláciu 

striech a ako typ A na alebo pod podlahy a základové dosky alebo na steny na 
ochranu pred vodou, nie je vhodný proti tlakovej vode prechádzajúcej zo zeme do 
vnútorného priestoru.  
  

6. Spôsob aplikácie: lepený do horúceho asfaltu 
 
7. Informácia pre spotrebiteľov: 

Podmienky aplikácie: 
Pri aplikácii hydroizolačného pása na strechu teplota nesmie klesnúť pod + 5°C. 
Nesmie sa aplikovať: na mokrý povrch strechy, na strechu pokrytú ľadom, počas 
dažďa, sneženia alebo silného vetra. 
Podmienky použitia: 
Hydroizolácia by mala byť vykonaná podľa technického projektu v súlade so 
záväznými stavebnými predpismi a podrobnými pokynmi obsiahnutými v manuáli 
vydanom výrobcom. 
Skladovanie: 
Kotúče sa majú skladovať v miestnostiach, chránené proti vlhkosti a slnečnému 
žiareniu alebo inými zdrojmi tepla. Kotúče sa skladujú na rovnom povrchu stojato, 
v jednej vrstve. 
Preprava: 
Kotúče sa prepravujú v krytých kamiónoch stojato, v jednej vrstve, chránené proti 
pádu a inému poškodeniu. Kotúče treba umiestniť tak, aby sa zabránilo ich 
posunutiu počas prepravy. 
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8. Základné parametre: 

 

 
Vlastnosť 

Skúšobná 
metóda/ 

klasifikácia 
Jednotky 

Hodnota alebo 
špecifikácia 

1. Viditeľné chyby EN 1850-1 ------- žiadne viditeľné chyby 

2. Dĺžka EN 1848-1 m ≥ 10 

3. Šírka  EN 1848-1 m ≥ 1,00 

    4. Priamosť EN 1848-1 ------- 
odchýlka: ≤ 20 mm / 10 m 

al. primerane pre ďalšie dĺžky 

5. Hrúbka EN 1849-1 mm 1,4 ± 0,2 

6. Odolnosť proti prieniku vody 
EN 1928 
Metóda B 

------- odolný do 20 kPa 

7. Životnosť 

Vodotesnosť 
po umelom 
starnutí 

EN 1296 
EN 1928 
Metóda B 

------ odolný do 20 kPa 

Odolnosť proti 
chemikáliám 

EN 1928 
EN 1847 

------ podľa prílohy A; EN 13969 

8. Reakcia na oheň EN 13501-1 ------ Trieda E 

9. 
Pevnosť spojov 

- pozdĺžne 
- priečne 

EN 12317-1 N/50 mm  
žiadny ukazovateľ nie je stanovený 
žiadny ukazovateľ nie je stanovený 

10. 
Max.pevnosť v ťahu: 

- pozdĺžne 
- priečne 

EN 12311-1 
 

 
N/50 mm 

 
450 ± 90 
300 ± 60 

11. 
Ťažnosť: 

- pozdĺžne 
- priečne 

EN 12311-1 
 

 
% 

 
1,3 ± 0,3 
2,3 ± 0,5 

12. 

Odolnosť proti pretrhnutiu 
(klincom) 

- pozdĺžne 
- priečne 

EN 12310-1 
 

N 
50 ± 10 
50 ± 10 

13. Odolnosť proti nárazu 
EN 12691 
Metóda A 
Metóda B 

mm 300 
žiadny ukazovateľ nie je stanovený 

14. 
Odolnosť proti statickému 
zaťaženiu 

EN 12730 
Metóda B 

 
kg 
 

5 

15. Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109 °C 0/Ø30 mm 

16. 
Prietokový odpor pri zvýšenej 
teplote 

EN 1110 °C 70 

17. Priepustnosť vodných pár EN 13707 ------ µ = 20 000 

 


