ICOLEP® L30
Podkladní samolepící pás
z SBS modifikovaného asfaltu
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SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

ICOLEP® L30

Podkladní samolepící pás z SBS modifikovaného asfaltu s vysoce
únosnou vložkou, určený na polystyren a další povrchy

VLASTNOSTI
 racionální pokládka vzhledem k lepení za studena
a 10 metrové délce v roli
 vysoce spolehlivá ochrana polystyrenových desek
před ožehnutím plamenem při natavování vrchní
vrstvy vzhledem k tloušťce pásu 3 mm
 vysoce spolehlivé slepení v podélném švu vzhledem
k samolepící vrstvě kryté silikonovou stahovací páskou
na horním povrchu pásu
 jednoduché, kvalitní a spolehlivé natavení vrchního
pásu díky jemnému vrchnímu posypu
 vhodný i pro hydroizolaci spodní stavby proti zemní
vlhkosti
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TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)
Tloušťka:

3,0 mm

Ohebnost za nízkých teplot:

≤ 25 °C

Maximální tahová síla:

1.000 x 1.000 N / 50 mm

Protažení (podélné / příčné):

4/4%

PŘÍKLAD SYSTÉMOVÉ SKLADBY S POUŽITÍM PÁSU
ICOLEP® L30 (na podkladu z trapézového plechu):
1.
2.
3.
4.
5.

EUROFLEX® modrozelený
ICOLEP® L30
expandovaný polystyren EPS 100S
parotěsnící pás ICOLEP® AL L30
trapézový plech s povrchovou úpravou
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OBLAST POUŽITÍ
 ICOLEP® L 30 se používá jako podkladní pás pro
novostavby i sanace stávajících střech na různých
površích
 na holých střešních tepelněizolačních deskách
z polystyrenu
 na PUR/PIR střešních tepelněizolačních deskách
kašírovaných minerálními vlákny
 na deskách z minerálních vláken kašírovaných
asfaltovým pásem
 na penetrovaných připravených podkladech
betonových a z lehčených betonů, zděných
či na starých připravených a penetrovaných
asfaltových souvrstvích
 pás lze použít také jako samolepící hydroizolační pás
proti zemní vlhkosti, prosakující a stékající (ne
tlakové) vodě na izolace spodní stavby, kde se aplikuje
samostatně jednovrstevně na podklad opatřený
systémovou penetrací, nebo jako podkladní pás ve
vícevrstevných skladbách, kdy další pás se aplikuje
natavením

