
POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu: 10  m

Šírka pásu: 1,0 m

Hrúbka: 3,5 mm

Horný povrch: polypropylenový flis

Zmes: polyolefin-kopolymer-bitumen

Nosná vložka: kombinovaná nosná vložka (sklo-polyester) 250 g/m2

Spodný povrch: snímateľná krycia fólia 

OBLASŤ POUŽITIA:

SPOSÔB POKLÁDKY:

VLASTNOSTI:

SKLADOVANIE:

Icopal Universal SA
Špeciálna samolepiaca strešná fólia na báze POCB (Polyolefin-Kopolymer-Bitumén)

Jedná sa o špeciálnu fóliu na báze POCB (polyolefin-kopolymer-bitumen), 
ktorá sa používa do náročnejších jednovrstvových hydroizolačných systémov 
plochých striech. Fólia sa pužíva na riešenie detailov striech, napojení, 
prechodom medzi vodorovnou a zvislou konštrukciou a atík. Používa sa na 
podklady ako EPS polystyrén alebo betón, plnoplošne nalepením spodnou 
samolepiacou stranou fólie. 

Skladuje sa vo zvislej polohe, pod prístreškom mimo zdroja sálavého tepla.         
V chladných ročných obdobiach sa odporúča rolky samolepiacich pásov 
skladovať v zateplených skladoch bezprostredne pred ich zapracovaním. 
Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným 
skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným 
návodom.  

- kompatibilné s asfaltom
- neobsahuje chlór či halogén
- odolné voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom bez dodatočnej ochrany
- zvýšená požiarna odolnosť pri použití v systémové skladbe

- voľne položená lepená k podkladu
- podklady ako betón, plech, murivo je nutné napenetrovať
- pre zabezpečenie tesnosti priečneho a pozdĺžneho spoja je nutné zvárať 
horúcim vzduchom
- pozdĺžny spoj a zvar v prípade lepenia na podklad citlivého na teplo realizovať 
na šírku viac ako 100 mm
- pozdĺžny spoj a zvar v prípade lepenia na podklad necitlivého na teplo 
realizovať na šírku 80 mm
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky
Hodnota / 

Vyhlásenie

- bez viditeľných chýb

m 10,0

m 1,0

mm 3,5 ± 0,2

% 0,12

- BROOF (t1)*

- Trieda E

kPa 300

- cca. 50 000

Maximálna ťahová sila 

pozdĺžny / priečny smer
N/50 mm 1250 / 1050

% 30 / 35

Odolnosť proti pretrhnutiu N 300

kg 20

N/50 mm 50

N/50 mm 800

°C ≤ - 25

°C ≥ + 150

BALENIE:

Parametre Hodnota

24

180

26

Jednotky

Počet kotúčov na palete ks

Plocha na palete m2

Hmotnosť kotúča (informatívna) kg

Ohybnosť pri nízkej teplote  STN-EN 1109

Tepelná stálosť  STN-EN 1110

* pri použití systémovej skladby

Odolnosť proti statickému zaťaženiu STN EN 12730

Odolnosť proti odtrhu v spoji STN EN 12316-2

Šmyková odolnosť spoja STN EN 12317-2

Priepustnosť vodných pár µ STN EN 1931

STN-EN 12311-1 

Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer STN-EN 12311-1

STN EN 12310-2

Chovanie pri vonkajšom ohni  STN-EN 13501-5

Reakcia na oheň  STN-EN 13501-1

Vodotesnosť, metóda B EN 1928

Šírka STN-EN 1848-1 

Hrúbka STN-EN 1849-1 

Rozmerová stálosť STN-EN 1107-2

Skúšobná metóda / 

Klasifikácia

Viditeľné chyby STN-EN 1850-1 

Dĺžka STN-EN 1848-1 

Oficiálnym predajcom produktov ICOPAL na slovenskom trhu je: 

BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o. 
Mojmírovská 9 
951 12 Ivanka pri Nitre 
+421 37 692 00 00 
infosk@bmigroup.com 

icopal.sk
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