®

Adepar JS
Samolepící podkladní pás z SBS modifikovaného
asfaltu určený především pro hydroizolační systémy
nepochůzných plochých střech

l

Vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky použití
SBS modifikovaného asfaltu

l

Spolehlivá pokládka pomocí samolepících pruhů.
Pokládka nevyžaduje použití hořáku, hořák bude používán
pouze k provedení příčných spojů
Balení
Role: 10m x 1mHmotnost: 36 kg

Hlavní použití
o

Samolepící pokladní pás hydroizolačních systémů nepochůzných plochých střech.

o

Vhodné použití do systémů: Parafor Solo GS + Adepar JS.

®

Adepar JS

Popis
o

	SBS modifikovaný asfalt.

o

	Spřažená nosná vložka z netkané polyesteru
a skelné rohože.

o

	Vrchní povrch z makroperforované spalné
fólie pro snadné natavení v přesazích
samolepící pruhy kryté stahovací fólií.

o

	Spodní povrch se samolepícími pruhy
krytými stahovací fólií.

o

	Tloušťka 2,7 mm.

o

	Skladování: na stojato.

Silikonová
stahovací folie

Samolepící pruhy kryté stahovací fólií

Makroperforovaná spalná fólie

kompozitní
nosná vložka

Vlastnosti
	SBS pojivo v souladu s UEAtc směrnicí.
Finální výrobek (průměrné hodnoty):

o

l

l

Maximální tahová síla:
500 x 350 N/50mm;
Protažení:
25 x 30 %;

Parafor Solo GS
Adepar JS
Tepelná izolace z EPS

l

Ohebnost za nízkých teplot: -25°C;

l

Odolnost proti statickému zatížení: ≥ 15 kg;

Parozábrana - natavená

l

Odolnost proti dynamickému zatížení: ≥ 10 J;

Siplast Primer

l

Odolnost proti protrhávání: ≥ 200N.

Použití

Betonový podklad

o Jako spodní samolepící pás do
dvouvrstevných hydroizolačních systémů
nepochůzných plochých střech:
l

l

Podklady:
betonové a dřevěné podklady, staré
hydroizolační vrstvy, polyuretany s
nakašírovaným asfaltem, tepelné
izolace z pěnových polystyrenů.
Minimální sklon podkladu: 2%.

Doplňující informace
o 	Technologický list Adepar JS.

Customs nomenclature
o 	68.07.10.19.0.00.0.P

Parafor Solo GS
Adepar JS
Siplast Primer
Stávající
hydroizolace
Betonový
podklad

Asfaltový pás Adepar JS není klasifikován jako
nebezpečný při použití uvedeném v tomto
dokumentu.
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