
POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu: 10 m

Šírka pásu: 1,00 m

Hrúbka: 3,0 mm

Horný povrch: spalná fólia s pozdĺžnym presahom vnútorný pruh 3 cm

samolepiaca fólia, 7 cm vonkajší pruh pre natavenie

Asfaltová zmes: SBS modifikovaná asfaltová zmes

Nosná vložka: kombinovaná sklenná nosné vložka

Spodný povrch: lepivý povrch s krycou fóliou

OBLASŤ POUŽITIA:

VLASTNOSTI:

SKLADOVANIE:

SAMOLEPIACI PODKLADOVÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFLATU 

S BEZPEČNOSTNÝM SPOJOM

Vedatop® SU Safety

Podkladový za studena samolepiaci pás z SBS modifikovaného asfaltu pre 
dvojvrstvové systémy plochých striech. Je vhodný pre novostavby a 
rekonštrukcie plochých striech. Je aplikovateľný na tepelnoizolačné dosky z 
polystyrénu, PIR/PUR a minerálnej vlny na penetrované betónové podklady a 
pôvodné asfaltové súvrstvie.   

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.  

- Špeciálne vyvinuté na použitie ako provizórne tesnenie., vďaka kombinácie 
lepenia za studena a plameňom
- Môže byť použitý na rôzne podklady a vďaka perforovanej spodnej fólii aj 
priamo na drevené debnenie
- Väčšia flexibilita, pokiaľ ide o čas aplikácie následných hydroizolačných 
vrstiev, pretože ďalšiu vrstvu je možné nanášať v časovom odstupe
- Zjednodušené ukladanie vďaka širokej škále možných použití
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TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre Jednotky
Hodnota / 

Vyhlásenie

- bez viditeľných chýb

m 10,0

m 1,0

mm 3,0 (-6%/+10%)

mm / 10 m ≤ 20 

kPa  ≥ 200

m µ = 20.000

- BROOF (t1)*

N/50 mm ≥ 1000 / 1000 

% ≥ 2/2

°C ≤ - 30

°C ≥ + 100

* pri použití systémovej skladby

BALENIE:

Parametre Hodnota

200

35

Plocha na palete m2

Hmotnosť kotúča (informatívna) kg

Ohybnosť pri nízkej teplote  STN-EN 1109

Tepelná stálosť  STN-EN 1110

Jednotky

Počet kotúčov na palete ks

Reakcia na oheň  STN-EN 13501-5

Maximálna ťahová sila 

pozdĺžny / priečny smer
STN-EN 12311-1 

Ťažnosť

pozdĺžny / priečny smer
STN-EN 12311-1

Vodotesnosť
STN-EN 1928

 metóda B 

Priepustnosť vodných pár STN-EN 1931

Šírka STN-EN 1848-1 

Hrúbka STN-EN 1849-1 

Priamosť STN-EN 1848-1 

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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APLIkÁCIA: Na drevenom podklade
VEDATOP SU Safety sa pokladá s pozdĺžnym preložením šírky 10 cm a čelným 
preložením šírky min. 8cm, pri dodržaní vzájomného odstupu susedných 
priečnych spojov. Po strhnutí vrchných sťahovacích prúžkov sa pás pribije 
pozinkovanými lepenkovými klincami v spojoch.
Pozdĺžny spoj sa zlepí za studena po strhnutí spodnej sťahovacej fólie po 
perforovanú líniu na šírku 3 cm. Zvyšná šírka spoja sa zvarí ručným PB horákom 
a stlačí. Čelné spoje sa zvaria na šírku min. 8 cm ručným horákom a stlačením po 
stiahnutí spodnej sťahovacie fólie na šírku spoja a ohnutím pod pás. V tzv.        
"T-stykoch" sa vykonáva šikmé zrezanie druhého pásu v súvrství 3 pásov na šírku 
presahu a výškové nerovnosti na hrúbku pásu sa zarovnajú mäkkým plameňom 
horáka. Ak je nutné vykonať pribitie pásu v jeho osi alebo v jeho tretinách, 
potom sa klince prelepia prúžkom pásu VEDATOP SU Safety šírky 10 cm. Na 
drevenom debnení sa spodné sťahovacie fólie v ploche pásu, mimo spoja 
ponechá pod pásom vo funkcii separačnej vrstvy. Ďalšiu vrstvu je možné položiť 
s časovým odstupom. VEDATOP SU Safety má funkciu krátkodobej 
hydroizolačnej vrstvy.

Na tepelnej izolácii alebo masívnom podklade
VEDATOP SU Safety sa pokladá s pozdĺžnym preložením šírky 10 cm a čelným 
preložením šírky min. 8cm, pri dodržaní vzájomného odstupu susedných 
priečnych spojov, po stiahnutí spodnej sťahovacia fólie v celej ploche sa nalepí. 
Aplikácia pásu, lepenie pozdĺžnych a priečnych spojov sa realizuje ako v prvom 
prípade.   Definitívne konečná pevnosť nalepenia na podklad sa dosiahne vo 
viacvrstvovej hydroizolácii strechy alebo spodnej stavby po položení a natavení 
vrchnej vrstvy. 
Ak položenie ďalšej vrstvy bude nasledovať s časovým odstupom je potrebné 
prijať dodatočné opatrenia: prídavnú plošnú tepelnú aktiváciu s nutnosťou 
dokonalej aktivácie priečnych a pozdĺžnych spojov.
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