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SUPERMOST 
 

1. Názov výrobku: asfaltovaný pás SUPERMOST  
 
2. Technická špecifikácia:  
      PN-EN 14695:2010 IDT, EN 14695:2010 
      Hydroizolačné pásy a fólie. Asfaltované pásy s nosnou vložkou na betónové mostovky 

a ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Definície a vlastnosti. 
 

3. Výrobca: ICOPAL S.A., 98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 169/197, Polsko 
 
4. Popis výrobku: 

5,5 mm hrubý asfaltovaný pás modifikovaný s SBS kaučukom na polyesterovej rohoži, na 
povrchu s hrubozrnným minerálnym posypom a okrajom s fóliou o šírke cca 80 mm, na 
spodnej strane celý povrch je chránený separačnou fóliou. 
 

5. Aplikácia výrobku: asfaltovaný pás SUPERMOST sa aplikuje ako hydroizolácia na betónové 
mosty a na ďalšie betónové povrchy vystavené pôsobeniu cestných vozidiel. Povolené je 
používať penetračný náter alebo pečatiacu vrstvu s odpovedajúcou skúškou a schválením pre 
toto použitie. 

 
6. Krycie vrstvy – typy: priamo na hydroizolačnú vrstvu SUPERMOST môžu byť použité: 

- liaty asfalt (MA), 
- asfaltový koberec tenký (BBTM), 
- asfaltový betón (AC). 

 
7. Spôsob aplikácie: natavenie 

 

8. Informácie pre užívateľov: 

Podmienky pre aplikáciu:  teplota nie je nižšia ako +5°C a vyššia o 5°C nad rosným bodom, 
- je bezvetrie (max. rýchlosť vetra 3 m/s), 
- podklad je:   
- vyzretý (min. 14 dní), pevnosť betónu min. 1,5 MPa, 
- suchý, bez viditeľnej vlhkosti a zafarbené pôsobením vlhkosti 

(<4%), 
- čistý (bez voľných frakcii, olejových škvŕn, atď.), 
- hladký, nerovnosti max. ± 5 mm.    

             Podmienky použitia:   
Hydroizolácia SUPERMOST musí byť zabudovaná v súlade s technickým projektom, 
stavebnými predpismi  a s návodom na zabudovanie, ktorý vydal výrobca. 
Skladovanie: 
Pásy sa skladujú na stojato na paletách alebo na rovnej ploche, skladovať len v jednej vrstve, 
pásy je nutné skladovať v krytých priestoroch, aby boli chránené pred priamym slnečným 
žiarením. 
Preprava: 
Kotúče pásov sa prepravujú v krytých dopravných prostriedkoch, na stojato na paletách v jednej 
vrstve, zabezpečené pred prevrátením a poškodením. Kotúče treba ukladať tak, aby sa počas 
prepravy nepremiestnili. 

 
9. CE znak: 

 

CE 1434  Certifikát vnútropodnikovej kontroly č. 1434 – CPD - 0152 
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10. Vlastnosti výrobku: 

 
 

Parameter 
Skúšobná metóda/ 

Klasifikácia 
Jednotky Hodnota alebo vyhlásenie 

1. Viditeľné chyby PN-EN 1850-1:2002 — nie sú viditeľné chyby 

2. Dĺžka (*) PN-EN 1848-1: 2002 m ≥ 7,5 
≥ 45 

3. Šírka (*) PN-EN 1848-1: 2002 m ≥ 0,99 
(1,00±0,01) 

4. Priamosť PN-EN 1848-1:2002 –- 
rozdiel: ≤15 mm / 7,5 m alebo 

primerane pre ďalšie dĺžky 

5. Hrúbka PN-EN 1849-1:2002 mm 5,5 ± 0,3 

6. Plošná hmotnosť PN-EN 1849-1:2002 kg/m2 7,5 ± 0,45 

7. 
Počiatočné množstvo 
minerálnej povrchovej 
ochrany 

PN-EN 14695:2010 
PN-EN 12039:1999 

 (príloha B) 
g/m2 1000 ± 200 

8. 

Ťahové vlastnosti: maximálna 
ťahová sila, 
- v pozdĺžnom smere,  
- v priečnom smere 

PN-EN 12311-1: 2001 N/50 mm 

 
 

1200 ± 200 
   1000 ± 200 

9. 
Ťahové vlastnosti: ťažnosť 
- v pozdĺžnom smere,  
- v priečnom smere 

PN-EN 12311-1: 2001 % 
 

50 ± 10 
50 ± 10 

10. Nasiakavosť PN-EN 14223 : 2006 %  
≤ 0,3 

11. Ohybnosť pri nízkej teplote PN-EN 1109 : 2001 °C ≤ -20 

12. Odolnosť proti tečeniu pri 
zvýšenej teplote PN-EN 1110 : 2011 °C ≥ 100 

13. 
Rozmerová stabilita 
Pri 80°C 
Pri 160°C 

PN-EN 1107: 2001 
(metóda A) 

PN-EN 14695:2010  
(príloha B) 

% ≤ 0,5 
≤ 1,0 

14. 
Tepelné starnutie pri 
dlhodobom vystavení 
zvýšenej teplote 

PN-EN 14695 : 2010 
PN-EN 1296 : 2002 
PN-EN 1110 : 2011 
PN-EN 1109 : 2001 

 
°C 

105 ± 10 
-15 ± 5 

15. Priľnavosť PN-EN 13596 : 2006 
 N/mm2 ≥ 0 , 5  

16. Strižná sila PN-EN 13653: 2006 N/mm2 ≥ 0,25 

17. Schopnosť premostiť trhliny PN-EN 14224:2006 °C ≤ -20 

18. Kompatibilita pri tepelnom 
starnutí  PN-EN 14691 : 2005 % ≥ 100 

19. Odolnosť asfaltovej vrstvy 
proti stlačeniu PN-EN 14692 : 2005 - vyhovuje 

20. 
Správanie sa asfaltovaných 
pásov počas aplikácie liateho 
asfaltu 

PN-EN 14693 : 2006 
% 

mm 
- 

p.4.6.1     ≤1 
p.4.6.2   ≤2,5 
p.4.6.3   ≤1 

21. Vodotesnosť PN-EN 14694 : 2005 - vyhovuje 

22. Hmotnosť výstužnej vložky ISO 3801 g/m2 250 ± 25 

23. Nebezpečné látky PN-EN 14695 : 2010 - neobsahuje 

(*) je možnosť vyrábať pásy s rôznou dĺžkou a/alebo šírkou, ak hodnoty dĺžky a/alebo šírky nie sú nižšie ako 
deklarované. 


