Paradiene® FM
Spodní pás z SBS modifikovaného asfaltu
do dvouvrstvých izolačních systémů plochých
střech vhodný pro mechanické kotvení

Pás pro mechanické kotvení, použití plamene pouze
 v přesazích umožňuje provedení a zajištění vodotěsnosti
plochy střechy během krátkého času.
Jednoduché a rychlé spálení vrchní povrchové úpravy

 ve spojích (díky použití speciální fólie).

Vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky použití

 SBS modifikovaného asfaltu.

Díky použité vložce je zaručena vysoká pevnost a odolnost

 proti přetržení a vytržení.

Mechanické kotvení pásu umožňuje použití pásu i na méně

 stabilní podklady.

 Není nutná demontáž původních vrstev při rekonstrukcích.
Balení
Role: 10m x 1m



Hmotnost: 34kg

Hlavní použití
Paradiene FM je vhodný jako spodní pás dvouvrstvého hydroizolačního systému, kde je
vrchní pás opatřen hrubozrnným posypem (např. Parafor Solo GS).Doporučený sklon je
minimálně 1°.
Lze aplikovat na tyto podkladní konstrukce:
• Trapézové plechy
• Dřevěné bednění
• Silikátové podklady
• Desky tepelné izolace

Paradiene® FM

Popis
• Krycí hmota z modifikovaného
asfaltu SBS.

Body pro
umístění kotev

Jemnozrnný
separační písek

Vodící linie

• Horní povrch chráněný rychlotavnou
spalitelnou PE fólií.
• Tloušťka 2,7 mm.
• Nosná vložka z netkané polyesterové
rohože, 130 g/m 2.
• Podélný přesah šířky 100 mm
opatřený linkami pro správné
umístění kotev.

Spalitelná fólie

Parafor Solo GS

Vlastnosti
• Ohebnost za nízkých teplot: - 20°C
Paradiene FM

• Protažení (podélné x příčné):
≥ 35 x 35 %
• Maximální tahová síla
(podélné x příčné):
≥ 550 x 315 N/50mm
• Odolnost proti stékání při zvýšené
teplotě: ≥ +100°C

Pokládka
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• Paradiene FM se mechanicky kotví
do podélného přesahu šířky 100 mm
v místě naznačených vodících linek.
V případě nutnosti je možné pás
kotvit i v ploše. V tomto případě je
však nutné přes hlavy kotev natavit
přířez pásu o velikosti minimálně
200 x 200 mm.

Doplňující informace
• Technologický list Paradiene FM

• Na Paradiene FM se vrchní pás
s hrubozrnným posypem (např. Parafor Solo GS) plnoplošně natavuje.

Bezpečnostní informace
Asfaltový pás Paradiene FM není klasifikován jako nebezpečný při použití uvedeném
v tomto dokumentu.
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Tento dokument má pouze informativní charakter. Icopal Vedag CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů
k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.

Icopal Vedag CZ s. r. o.
Dopraváku 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry
Tel.: +420 220 303 710
Fax. +420 220 303 701
www.icopal.cz
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• Odolnost proti protrhávání: ≥ 150N

