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SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

PARAFOR SOLO

Vrchní natavitelné pásy pro střechy všech sklonů

VLASTNOSTI
 spolehlivá, snadná a rychlá pokládka díky
patentované technologii úpravy spodního povrchu
SPEED PROFILE
 spolehlivé provádění spojů díky speciální
patentované úpravě horního povrchu podélných
spojů
 vysoká odolnost vůči tvorbě trhlin či průrazům díky
použití SBS modifikovaného asfaltu
 široká škála barevných odstínů, případně možnost
objednání speciálních odstínů
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TECHNICKÉ PARAMETRY (PRŮMĚRNÉ HODNOTY)
Ohebnost za nízkých teplot:

≤ - 20 °C

Odolnost proti statickému zatížení:

≥ 25 kg

Odolnost proti dynamickému zatížení:

≥ 20 J

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě:

+105°C

Požární odolnost:

Broof (t1)

Odolnost proti protrhávání:

≥ 200 N

POKLÁDKA
Spodní povrch pásu je tvořen asfaltem s profilovaným
povrchem, na vrcholcích profilu je připevněna spalná
fólie.
Výhody
 okamžité spálení fólie při aplikaci plamene
 velikost plochy zasažené plamenem je o 40 % vyšší
než u pásů s rovným povrchem
 viditelné spálení fólie sloužící jako kontrola správné
pokládky
 významné zvýšení přilnavosti pásu v ploše
a přesazích
Podélné přesahy
Úprava horního povrchu podélných přesahů zaručuje:
 rychlejší spálení separační fólie při aplikaci plamene
 viditelné spálení fólie sloužící jako kontrola správné
pokládky
 spolehlivost podélných spojů pásů
POPIS
 SBS modifikovaný asfalt: 4.500 g/m2
 nosná vložka z netkané polyesterové rohože

podélný přesah
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HLAVNÍ POUŽITÍ
Asfaltové pásy s hrubozrnným
posypem jsou vhodné jako vrchní
pásy do dvouvrstvých hydroizolačních systémů:
 od sklonu 1 %
 aplikace plnoplošným natavením na spodní pás
hydroizolačního systému

