Preflex + Graviflex
Hydroizolační systém pro vegetační ploché
střechy s univerzálním použitím

Hydroizolační systém s univerzálním použitím do všech typů
vegetačních plochých střech (vegetační nepochůzné střechy,

pochůzné, pojížděné lehkou dopravou, pojížděné těžkou
dopravou


Vysoká mechanická a chemická odolnost díky použití SBS
modifikovaného asfaltu

 Vysoce odolný vůči pohybům podkladu
 Dlouhá životnost
Balení
 reflex
P
Role: 10m x 1m  Hmotnost: cca 37.5kg
Graviflex
Role: 8m x 1m  Hmotnost: cca 38.5kg

Hlavní použití
• PásyPreflexaGraviflexbývají používánypředevšímdodvouvrstvýchhydroizolačních
systému vegetačních plochých střech pro všechny typy provozů.
• Podklad: ¨beton, dřevo nebo tepelně izolační desky.
• Ochrana: ve skladbě střechy musí být umístěna ochranná, drenážní a hydroakumulační
vrstva.

Preflex + Graviflex

Popis

Doplňující informace

Preflex
• krycí vrstva z SBS modifikovaného asfaltu
3 600 g/m2
• tloušťka 3mm
• nosná vložka: netkaná polyesterová rohož
• horní i spodní povrch ze spalné fólie
Graviflex
• krycí vrstva z SBS modifikovaného asfaltu
opatřená aditivy proti prorůstání kořenů,
3 600 g/m2
• tloušťka 4 mm
• nosná vložka: netkaná polyesterová rohož
• horní povrch krytý hrubozrnným břidličným
posypem (světle šedá barva č. 1)
• spodní povrch ze spalné fólie.

T echnologický list Gravidrain
Technický list Plot Zoom, Dalle Boise HR 56

Bezpečnostní informace
Asfaltové pásy Preflex a Graviflex nejsou
klasifikovány jako nebezpečné při použití
uvedeném v tomto dokumentu.
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.

Vlastnosti
Preflex

Graviflex

Protažení (%)
podélné x příčné*

35 x 35

40 x 49

Ohebnost za
nízkých teplot
(°C)*

≤ -20 °C

≤ -20 °C

Odolnost proti
statickému
zatížení (kg)

≥ 15

≥ 20
N3-24 | 05/09 | These drawings are not contractually binding | Photos  : Icopal | R.C.S. Nanterre B 552 100
984

Maximální tahová
síla (N/50mm)
550 x 315 740 x 540
podélná x příčná*

* průměrné hodnoty
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