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EXPANDRIT
PLUS
EXPANDRIT -PLUS
Vysoce kvalitní
hydroizolační
pro těžké podmínky
Hochwertige
Oberlagsbahn
für hohepás
Ansprüche

Vysoce kvalitní
pásund
zajišťující
Fortschritt
Qualität.
dlouhodobou bezpečnost
střechy
Mit Sicherheit.
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-PLUS
Vysoce
kvalitní,
odolný,
spolehlivý
Hochwertig,
langlebig,
bewährt
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EXPANDRIT
PLUS
je ist
používán
EXPANDRIT
-PLUS
die
převážně
jako
vrchní
pás
Top-Oberlagsbahn für die sichere
dvouvrstvého
hydroizolačního
Abdichtung von
Flachdächern.
systému
všech sklonů,Aufbau
pro
Ideal fürstřech
den mehrlagigen
větší
mechanická
bei Neubau
und namáhání
Sanierung.
na střešních pláštích i v případě
nestabilního podkladu. Je vhodný
pro novostavby i rekonstrukce
střešních plášťů.

®
Od
roku 1978
EPANDRIT
PLUS
Einsetzbar
auf byl
stark
beanspruchten
použit
na
více
než
25
milionech
m2
Flachdächern aller Neigungen. Sie
plochých
po celém
světě.
eignet sichstřech
ebenfalls
für den
Einsatz

als Regenerationslage nach FDRL.
Seit 1978 wurden mehr als 25
Millionen Quadratmeter Dachfläche
mit EXPANDRIT®-PLUS abgedichtet.

Jedinečné
bezpečné
spoje – Icopal !
Mit einzigartiger
Icopal-SicherPodélné
spoje
na
horní
jsou
heitsnaht! Dabei sind imvrstvě
Nahtbeze
stejného
vysoce
modifikovaného
reich die Unter- und Oberseite aus
asfaltu
jako pruhy
na spodním
dem gleichen
Spezialbitumen.
povrchu pásu. Podélný přesah
opatřený
technologií
Die Nahtoberseite
ist außerdem
CUT
LINES zajišťuje
maximální
mit geschlitzter
Trennfolie
(Cuttěsnost
provedeníDas
spojů
Lines) versehen.
garantiert
ein Höchstmaß an Dichtigkeit.
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Spodní
povrch pásu
je opatřen
Rillen-VARIO,
schnell
technologií
und sicherSPEED PROFILE, která
zajišťuje:
 úsporu
času při natavování
díky
Die Rillen-VARIO
der
rychlejšímu
spálení
separační
unterseitigen
Schweißschicht
PE
fólie
ermöglicht
bei nur kurzem
 úsporu
plynuein
přischnelles,
natavování
Anflämmen
 lepší
kontrolu správného
energiesparendes
Fließen des
natavení
pásu k podkladu, při
Spezialbitumens.
správného
množství
 použití
Für eine
homogene,
vollflächige
plamene
dochází wie
ke slití
Verschweißung,
in den
rýhovaného
profilu gefordert.
Flachdachrichtlinien

Příklad
systémové
skladby
Beispielhafter
Dachaufbau
mit
®
sEXPANDRIT
použitím pásu
EPANDRIT® PLUS
-PLUS:
(na dřevěný podklad):
 EXPANDRIT®-PLUS,
®
 EXPANDRIT
PLUS
lichtgrau bestreut
®
světlešedivý
s posypem
 –SICOTEC
®
 SICOTEC
Holz
 dřevo

Použití pro ploché střechy všech
sklonů. Je také vhodný jako pás
pro sanace střech.
EXPANDRIT®-PLUS ist auf Anfrage mit einem 10 cm breiten
bestreuungsfreien Querstoß lieferbar. Dieser sorgt für
rationelles und sicheres Arbeiten.
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®
Složení pásu EXPANDRIT
PLUS:
Bahnenaufbau
der
®
EXPANDRIT -PLUS:
1.horní vrstva s hrubozrnným
posypemmit grüner
1.ochranným
Bahnenoberseite
2.elastomerový
asfaltBestreuung
oder lichtgrauer
SBS
2.modifikovaný
Elastomerbitumen
3.
3.netkaná
Trägerpolyesterová
Polyestervlies
nosná
vložka
glasverstärkt
4.
asfalt
4.elastomerový
Elastomerbitumen
modifikovaný
SBS
5. Rillen-VARIO
5.
vrstva s technologiíaus
6.spodní
Icopal-Sicherheitsnaht
SPEED
PROFILE
wärmeaktivierbarem
6.podélný
spoj z vysoce mit
Selbstklebebitumen
modifikovaného
asfaltu
krytý
geschlitzter Folie
(Cut-Lines)
spalnou PE fólií opatřenou
technologií CUT LINES pro
zajištění bezpečného spojení
pásů

EXPANDRIT® PLUS je možné doplnit 10cm širokým příčným pruhem
bez posypu, který umožní bezpečnou a efektivní pokládku..
Icopal GmbH
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