PERGOLA ROOF ČERVENÁ, ZELENÁ

TECHNICKÝ LIST

HYDROIZOLAČNÝ ASFALTOVÝ MODIFIKOVANÝ PÁS
MATERIÁL / POUŽITIE
hydroizolačný asfaltový modifikovaný pás so sklenenou nosnou vložkou a keramizovaným posypom, ktorý je vhodný ako vrchná vrstva
pre jednoduché strešné konštrukcie od minimálneho sklonu strechy 5 ° s použitím lepení asfaltových lepidiel.
Asfaltové pásy Pergola Roof neobsahujú decht, azbest, ani žiadne iné nebezpečné látky. Výrobok je recyklovateľný a nie je zaradený
do skupiny nebezpečný odpad. Vydanie bezpečnostného listu pre tento produkt nie je povinné.

DOPRAVA A SKLADOVANIE
Role sa musia prevážať a skladovať v jednej vrstve vo vertikálnej polohe ( kolmo k zemi) a nemôžu byť vystavené priamemu slnečnému
žiareniu. Pokládku vykonávajte pri teplote min. 0 °C. Pri nižších teplotách doporučujeme pásy pred pokládkou ponechať min.24 hod.
v prostredí s teplotou nad 0 °C.

BALENIE
Rola: 15 m2, Paleta: 25 rolí (375 m2)

TECHNICKÉ PARAMETRE
VLASTNOSTI
Zjavné vady
Dĺžka
Šírka
Priamosť
Plošná hmotnosť
Reakcia na oheň
Vodotesnosť
Odolnosť proti pretrhnutiu pozdĺžne/ priečne
Ťahové vlastnosti pozdĺžne / priečne
Odolnosť proti nárazu
Odolnosť proti statickému zaťaženiu
Odolnosť proti pretrhnutiu (driek klinca) pozdĺžne / priečne
Ohybnosť pri nízkych teplotách
Vplyv umelého starnutia na vodotesnosť
Vplyv chemikálií na vodotesnosť

JEDNOTKA
-m
m
mm
kg/m2
třída
kPa
%
n/50 mm
mm
kg
n
°C
kPa
kPa

SKÚŠOBNÁ METÓDA
HODNOTY
EN 1850-1
bez zjavných vád
EN 1848-1
15
EN 1848-1
1
EN 1848-1
20 mm/10 m
EN 1849-1
1,80
EN 13501-1
EN 1928
≥2
EN 12311-1
2/2
EN 12311-1
250/150
EN 12691 met.A
≥300
EN 12730 met.B
≥5
EN 12310-1
50/50
EN 1109
0
EN 1296/ EN 1110
≥2
EN 1847/ EN 1110
≥2

TOLERANCIA
-1%
±1,5%
vyhovuje
±10%

-20%
-30%

OSTATNÉ INFORMÁCIE
Referenčná forma
Zloženie
Zloženie
Povrchová úprava
Aplikácia
Oblasť použitia
Záruka

EN 13969
Nosná sklenná vložka
Modifikovaný asfalt APP
Vrchná strana: PE film, vnútorná strana: čierny piesok
Mechanické kotvenie na bednení, lepenie niektorým z asfaltových lepidiel
Minimálny presah pásov: 10 cm pozdĺž, 20 cm priečne
Izolácia typu R
2 Roky

Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, ale výrobca /
distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade s odporúčaním výrobcu /
distribútora a jeho potrieb.
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