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BITULEP GV 25 PE 

 

STN EN 13707, 13969 
 

CHARAKTERISTIKA 
Samolepiaci asfaltovaný pás z elastickej asfaltovej hmoty modifikovanej termoplastickými 
kaučukmi typu SBS a SIS, na vrchnej strane upravený separačnou polyetylénovou (PE) fóliou a 
na spodnej strane silikónovanou fóliou. Je určený na použitie vo viacvrstvových hydroizolačných 
systémoch nových a rekonštruovaných striech. Jeho aplikácia je vhodná aj na miestach, kde nie 
je možné pracovať s otvoreným ohňom. Ďalej sa používa ako podkladová vrstva alebo medzi 
vrstva pri skladanej krytine. Môže tvoriť aj poistnú hydroizolačnú vrstvu.  Priamo sa nalepuje na 
strešné polystyrénové dielce, ktoré chráni proti vysokej teplote plameňa pri natavovaní vrchného 
asfaltovaného pása.  
Spracováva sa samolepením za studena. Samolepiaca vlastnosť fólie za studena je funkčná  
v trvaní 12 mesiacov od dňa výroby za podmienok správneho skladovania v pôvodnom balení.   

 

SKLADBA 
Horná strana PE fólia 

Pozdĺžny okraj – 

Krycia hmota Samolepiaci modifikovaný asfalt SBS a SIS  

Nosná vložka Sklenená rohož 

Spodná strana Silikónovaná fólia 

 

ROZMERY 
Hrúbka mm 2,5 ± 0,2 

Hmotnosť, inf. kg/m2 3,0 

Šírka pozdĺžneho okraja mm – 

 

TECHNICKÉ PARAMETRE 
Vlastnosť Skúša sa podľa Jednotka Hodnota 

Max. sila ťahu, pozdĺžne/priečne STN EN 12311-1 N/5cm 450/350 (±20%) 

Ťažnosť, pozdĺžne/priečne STN EN 12311-1 % 3,0/3,0 (±20%) 

Ohybnosť pri nízkych teplotách,max. STN EN 1109 °C – 25 

Odolnosť proti tečeniu pri zvýš.tepl.min. STN EN 1110 °C + 80 

Vodotesnosť pri 100 kPa/24h STN EN 1928 – vyhovuje 

Lepivosť STN EN 1939 kN/m 1,0 

Reakcia na namáhanie vonkajším ohňom EN 13501-5+A1 – FROOF 

Reakcia na oheň STN EN 13501-1 – trieda F 

Teplota spracovateľnosti – °C ≥ + 15 

 
BALENIE 
Dĺžka a šírka kotúča m 10 x 1 

Počet kotúčov na palete kus 30 

Plocha na palete m2 300 

Hmotnosť kotúča, inf. kg/kotúč 30 

Hmotnosť palety, inf. kg/paleta 930 

 
CE CERTIFIKÁT: 
Certifikáty vnútropodnikovej kontroly č. : 1301 – CPD – 0212, 1301 – CPD – 0213 


