VEDASPRINT mineral
Podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu

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

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

VEDASPRINT mineral
BMI ROOF 24
BMI FLOOR 02

Asfaltová směs z SBS modifikovaného asfaltu zajišťuje dlouhodobou
životnost asfaltového pásu ve střešním plášti i ve spodní stavbě

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltovýc

HLAVNÍ POUŽITÍ
bez tepelné
izolace,
silikát
TECHNICKÉ
PARAMETRY
(PRŮMĚRNÉ HODNOTY)
Pás VEDASPRINT mineral se používáObvyklé použití: rodinné domy, obytné domy, administrativní budovy
vložka:
polyesterová rohož
stabilizace:
natavení
zejména jako podkladní vrstva nebo ZpůsobNosná
Hydroizolační
vrstva
ze
dvou
asfaltových
pásů
mezivrstva do hydroizolačních
Povrchová úprava - vrchní strana:
jemnozrnný separační posyp
systémů plochých střech i pro méněObvyklé použití: rodinné domy, obytné domy, administrativní budovy
SKLADBA
STŘEŠNÍHO
PLÁŠTĚ
stabilizace:
natavení
úprava
- spodní strana:
lehce tavitelná fólie
stabilní podklady, pro novostavby ZpůsobPovrchová
Hydrofyzikální namáhání: zemní vlhkost
i rekonstrukce stávajících střech.
Číslo Tloušťka:
Funkce
Materiál
Tloušťka (mm)
4,0 mmPopis
Pás je vhodný také jako hydroizolace
hydroizolační
EUROFLEX
vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z netkané poly
1
5,2 - 25 °C
Ohebnost
za nízkých
teplot:
vrstva
modrozelený
rohože, horní povrch břidličný posyp
spodních staveb pro namáhání zemní
SKLADBA
PODLAHY VEDATECT PYE G200
hydroizolační
vlhkostí i tlakovou vodou a jako
Maximální
tahová
síla (podélná / příčná): 4,0 1.000 /podkladní
800 N pás
/ 50
mm
2
z SBS
modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněn
vrstva
S4 mineral
protiradonová izolace.
Číslo Funkce
Materiál
Tloušťka (mm)
Popis
3
1

ICOPAL
VEDAG
Protažení
(podélné
/ příčné):
přípravná vrstva

pochůzná vrstva

-

-penetrační nátěr

40 / 40penetrační
%
nátěr na bázi rozpouštědel, orientační spotřeba 0,3 l/m2
podlahová krytina

2

2

12

nosná vrstva

silikátová vrstva

-

monolitická železobetonová konstrukce

spodní stavba (systémová skladba BMI FLOOR 02):
1

POZNÁMKY

2
3
4
5
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Icopal Vedag CZ s.r.o.
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07/2021 | 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
Délka
pásu:
4
nosná /vrstva
silikátová vrstva
- 7,5 m monolitická železobetonová konstrukce
tlumící
 asfaltová směs z SBS
2
stabilizační /
tlumící, stabilizační či přípravná vrstva dle typu krytiny
Šířka
pásu:
1m
přípravná vrstva
modifikovaného asfaltu zajišťuje
-11
dlouhodobou životnost
Součinitel
difúzesilikátová
radonu:
m2/smazanina, vyztužená
3
roznášecí vrstva
vrstva
- 2,3 x 10betonová
DOPLŇKOVÉ
MATERIÁLY
asfaltového pásu na střešní
4
separační vrstva
PE fólie
0,2
PE fólie
konstrukci i ve spodní stavbě
Číslo tepelněizolační
Funkce
Materiál
Tloušťka (mm)
Popis
rovné
desky EPS
rovné desky z pěnového polystyrenu
 nosná vložka zajišťuje výborné 5
vrstva
PŘÍKLADY
SYSTÉMOVÝCH
SKLADEB- S POUŽITÍM
PÁSU
mechanické vlastnosti
6
ochranná vrstva
silikátová vrstva
50
betonová mazanina
VEDASPRINT
mineral
pásu - protažení
7
separační vrstva
PE fólie
0,2
PE fólie
 pás lze použít jako
střešní
plášť:
8
ochranná vrstva
geotextilie
geotextilie z polypropylenu 500 g/m
protiradonovou izolaci
TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540 pás lze použít jako hydroizolaci 9
hydroizolační
podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z polye
Doporučená hodnota
U: VEDASPRINT mineral
4,0 1. EUROFLEX
modrozelený,
vrstva
ohyb za studena
-25 °C, protiradonová izolace
1
spodní stavby
Požadovaná
hodnota U: 2
červený,
podzimní hnědá
hydroizolační
VEDATECT PYE
podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze sklen
3
10
4,0
vrstva
G200 S4 mineral
ohyb za studena -25
°C, protiradonová izolace
2. VEDASPRINT
mineral
POZNÁMKY
4
Doporučený
minimální
sklon střešního
pláště
3%,
v případě
3. ICOPAL
VEDAG
penetrační
nátěr
rychleschnoucí
penetračně
adhezní nátěr
na
bázi
xylenu,sklonu vě
11
přípravná vrstva
SIPLAST PRIMER
(8,7
%) kontaktujte
technické
oddělení Icopal Vedag CZ.
orientační
spotřeba
0,3
l/m
4. betonový podklad

1. pochůzná
vrstva
Skladba podlahy
nad hydroizolační vrstvou je pouze orientační, pře
určí projektant
dle typu stavby, požadavků na ochranu hydroizolač
2. přípravná
vrstva
a způsobu využití interiéru.
3. silikátová vrstva
Vrstvy 6 - 8 slouží jako zvýšená ochrana hydroizolační vrstvy, v příp
4. PE tyto
fólie
vrstvy ze skladby podlahy vypustit.
5. rovné desky EPS
6. silikátová vrstva
7. PE fólie
8. geotextilie
9. VEDASPRINT mineral
10. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
11. SIPLAST PRIMER
12. betonový podklad
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