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Všetky údaje sú založené na súčasnom stave technických znalostí.
Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa príp. o smerodajných technických poznatkoch.
Všetky zobrazené farby a povrchy sú približné a farebne nezáväzné.
NPD = no performance declared (parameter neurčený). Stav: 0421

Popis výrobku Asfaltový podkladový pás pre šikmé strechy

Oblasť použitia Asfaltový podkladový pás pre šikmé strechy, poistná hydroizolačná
vrstva so samolepiacim okrajom, kladenie na drevené debnenie

Povrch hore: Rúno zo syntetického vlákna

dolu: Rúno zo syntetického vlákna

Nosná vložka typ Rúno zo syntetického vlákna

Kód výrobku 1604 0000

Vlastnosť Skúšobná metóda Jednotka Hodnota

Dĺžka EN 1848-1 m 20

Šírka EN 1848-1 m 1

Ohybnosť pri nízkych teplotách
hore

EN 1109 °C ≤-25

Ohybnosť pri nízkych teplotách
dole

EN 1109 °C ≤-25

Odolnosť proti tečeniu pri
zvýšenej teplote - hore

EN 1110 °C ≥100

Odolnosť proti tečeniu pri
zvýšenej teplote - dolu

EN 1110 °C ≥100

Najväčšia ťahová sila –pozdĺžne EN 12311-1 N/5cm ≥ 550

Najväčšia ťahová sila –priečne EN 12311-1 N/5cm ≥ 400

Ťažnosť – pozdĺžne EN 12311-1 % ≥35

Ťažnosť – priečne EN 12311-1 % ≥ 40

Odolnosť proti pretrhnutiu
klincom - pozdĺžne

EN 12310-1 N ≥220

Odolnosť proti pretrhnutiu
klincom –priečne

EN 12310-1 N ≥220

Priamosť EN 1848-1 mm/10m <20

Odolnosť proti prenikaniu vody EN 1928 - W1

Reakcia na oheň EN 13501-1 - E

Umelé starnutie: Odolnosť proti
prenikaniu vody

EN 1928 - W1

Umelé starnutie: Ťahová sila
–pozdĺžne

EN 12311 - 1 N/5cm ≥ 460

Umelé starnutie: Ťahová sila
–priečne

EN 12311 - 1 N/5cm ≥ 380
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Vlastnosť Skúšobná metóda Jednotka Hodnota

Umelé starnutie: Ťažnosť –
pozdĺžne

EN 12311 - 1 % ≥ 28

Umelé starnutie: Ťažnosť –
priečne

EN 12311 - 1 % ≥ 28

Likvidácia odpadu Odpady z asfaltu je možné likvidovať spolu s domovým odpadom alebo komerčným odpadom podobným
domovému odpadu (európsky katalóg odpadov EWC kód 170302 „bitúmenové zmesy neobsahujúce uhoľný
decht").

Skladovanie/Doprava Asfaltové pásy skladujte a prepravujte v stojatej polohe a chráňte pred UV žiarením, vlhkosťou a nadmerným
teplom.

Ďalšie podklady Aktuálne dokumenty ako brožúry, montážne návody, atď., nájdete na internetovej stránke www.bauder.sk.


