PARADIAL S + SUPRADIAL S
VERCRUIVRE S + VERINOX S
Pásy s kovovou fólií na horním povrchu

Kvalita a dlouhodobá
životnost
icopal.cz
bmigroup.com/cz

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

Pásy s kovovou fólií
HLAVNÍ POUŽITÍ
 používá se zejména jako vrchní
pás do dvouvrstvých
hydroizolačních systémů plochých
a šikmých střech na podklady ze
dřeva, betonu nebo trapézových
plechů
 jako vrchní hydroizolační pás na
opracování atik, lemování
žlabů, prostupů a dalších střešních
detailů
VLASTNOSTI
 vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin
díky elasticitě SBS modifikované
asfaltové směsi
 prodloužená životnost
a zachování původních vlastností
díky SBS modifikovanému asfaltu
a ochraně kovovou fólií, která
částečně odráží tepelné záření
 vysoká odolnost proti teplotním
šokům díky speciální profilaci
kovové fólie
 široká škála povrchových úprav:
hliník, měď, nerezová ocel, hladký
hliník (PARADIAL S) + keramický
granulát v mnoha odstínech

POUŽITÍ
Na betonovém podkladu
s tepelnou izolací

Na profilovaném plechu
s tepelnou izolací

POPIS
 pás z SBS modifikovaného asfaltu
 kombinovaná nosná vložka ze
skelné tkaniny vyztužená skelnou
rohoží
 kovová, tepelně stabilní,
profilovaná fólie:
hliník (PARADIAL S),
měď (VERCUIVRE S) nebo
antikorozní ocel (VERINOX S);
 keramický granulát nebo břidlice
(SUPRADIAL S);
 spalná PE fólie na spodním
povrchu

PARADIAL S, VERINOX S, VERCRUIVRE S
Hliníková, měděná nebo
nerezová ochranná fólie

Na dřevěném podkladu
s tepelnou izolací

Tepelně
SBS
stabilní systém modi�kovaný
pro�lování
asfalt

Nosná vložka

SUPRADIAL S

TECHNICKÉ PARAMETRY
 pevnost v tahu: 800 N/50 mm
 protažení při přetržení: 3 %

Hrubozrnný posyp keramickým
granulátem nebo břidlicí
Hliníková fólie

SBS
Tepelně
stabilní systém modi�kovaný
asfalt
pro�lování
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Nosná vložka
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Pásy z SBS modifikovaného asfaltu s ochrannou profilovanou tepelně
stabilní kovovou folií z leštěného nebo barevného hliníku, mědi nebo
antikorozní oceli

