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SBS
- 25 °C

Technický list výrobku : G24K05XV003

Timberpol 500 g TEX
Asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás

Opis: Špeciálny priedušný asfaltový hydroizolačný modifikovaný pás SBS (styren -butadien-styren) vystužený
kalandrovanýmnetkaným polyesteromtypuspunbond.Naspodnej i navrchnejstranevýrobkujenanesený
netkané polypropylénové rúno v rôznych farebných kombináciach.

 

Použitie: Podľa normy EN 13859: sa doporučuje ako podkladová vrstva pod skladané krytiny, najmä pod asfaltové šindle
v občianskom a priemyselnom staviteľstve.

 

Balenie: Pásy o rozmere 1 m x 30 m súdodávané na palete o rozmere 113 x 117 cm. Na palete je 42 roliek = 1.260 m
2
.

Rolky sú zabezpečené proti rozbaleniu baliacimi páskami.
 

Skladovanie: Rolky musia byť skladované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred priamym slnečným
žiarením a inými zdrojmi tepla, ktoré by mohli spôsobiť ich deformáciu.

Preprava: Rolky musia byť prepravované v jednej vrstve vo vertikálnej polohe.
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Charakteristika Norma Merná jednotka
Timberpol

TEX
Tolerancia

Dĺžka EN1848 -1 m 30 - 1%

Šírka EN1848 -1 m 1 - 1%

Priamosť EN1848 -1 - ≤60 mm na 30 m

Plošná hmotnosť EN1849 -1 Kg/m2
0,5 ±10 %

Hrúbka EN1849 -1 mm -

Viditeľné chyby EN1850 - bez chýb

Maximálna sila v ťahu

•  pozdĺžne

•  priečne

EN12311 -1 N/5cm 450
300

±20%

Ťažnosť

•  pozdĺžne

•  priečne

EN12311 -1 % 40
40

± 15

Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca)

•  pozdĺžne

•  priečne

EN12310 -1 N 180
180

±20%

Rozmerová stálosť EN1107 -1 % ≤0,6 -

Ohybnosť pri nízkej teplote (elasticita) EN1109 °C ≤- 25 -

Odolnosť proti tečeniu pri zvýšenej teplote EN 1110 °C ≥100 -

Vodotesnosť EN1928 Trieda W1 -

Priepustnosť vodných pár EN1931 µ 52.000

Difúzia vodných pár (Sd) EN1931 m 33,8

Reakcia na oheň EN1350 -1 - Trieda E -
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Materiál môže byť vyrobený podľa požiadaviek spotrebiteľa.
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