PLASTER AL
Parotesný samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu
POPIS VÝROBKU:
Dĺžka pásu:

20 m

Šírka pásu:

1,0 m

Hrúbka:

1,8 mm

Horný povrch:
Asfaltová zmes:
Nosná vložka:
Spodný povrch:

hliníková fólia s pozdĺžnym presahom šírky 80 mm
SBS elastomérom modifikovaný asfalt
sklená tkanina
samolepiaca asfaltová vrstva chránená fóliou

OBLASŤ POUŽITIA:

Pás z SBS modifikovaného asfaltu vysokej kvality. Je vhodný najmä ako parozábrana
na podklady z trapézového plechu či OSB dosky opatrené pero a drážkou. Asfaltový
pás je vhodný ako pre novostavby, tak aj pre rekonštrukcie existujúcich plochých
striech.

APLIKÁCIA:

Aplikuje sa celoplošným nalepením na predpripravený a čistý povrch zbavený prachu,
vlhkosti a nečistôt.

VLASTNOSTI:

- jednoduchá a rýchla aplikácia na povrch nalepením
- nízka plošná hmotnosť
- priepustnosť vodnej pary Sd = 1750 (± 250)
- odporúča sa aplikovať pri teplote od 0 °C

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť
prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej
polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia
byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a
vysokou teplotou.
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TECHNICKÉ PARAMETRE:
Skúšobná metóda /
Klasifikácia

Jednotky

Hodnota / Vyhlásenie

Viditeľné chyby

STN EN 1850-1

-

bez viditeľných chýb

Dĺžka

STN EN 1848-1

m

≥ 20

Šírka

STN EN 1848-1

m

≥ 1,00

Hrúbka

STN EN 1849-1

mm

1,8 (-0,2/+ 0,2)

Priamosť

STN EN 1848-1

mm/20 m

≤ 40 splnená

STN-EN 1928
metóda B

kPa

≥ 200

Reakcia na oheň

STN EN 13501-1

-

Trieda E

Maximálna ťahová sila
pozdĺžny / priečny smer

STN EN 12311-1

N/50 mm

600 (+100)
400 (+100)

Priepustnosť vodnej pary

STN EN 1931: 2001

-

Sd = 1750 ± 250

STN EN 12311-1

%

5±2
5±2

STN EN 1109

°C

-25

EN 1109: 2013

°C

-25 ± 5

STN EN 1110: 2011

°C

≥110

Parametre

Vodotesnosť

Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer
Ohybnosť pri nízkej teplote
Umelé starnutie vplyvom dlhodobého
vystavenia zvýšenej teplote
Odolnosť proti tečeniu pri
zvýšenej teplote

BALENIE:
Parametre

Jednotky

Hodnota

Počet kotúčov na palete

ks

15

Plocha na palete

m2

300

Hmotnosť kotúča (informatívna)

kg

40

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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