VEDATECT PYE G200 S4 mineral
Podkladní pás z SBS
modifikovaného asfaltu

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

SPOLEHLIVÉ HYDROIZOLACE

VEDATECT PYE
BMI ROOF 22-A
G200 S4 mineral

Jednoplášťová plochá střecha, hydroizolační vrstva ze dvou asfaltovýc
tepelná izolace z minerální vlny, silikát
Obvyklé použití: rodinné domy, obytné domy, administrativní budovy

Způsob stabilizace: mechanické kotvení
Asfaltová směs z SBS modifikovaného
asfaltu zajišťuje dlouhodobou
životnost asfaltovéhoSKLADBA
pásuSTŘEŠNÍHO
ve střešním
plášti i ve spodní stavbě
PLÁŠTĚ

VLASTNOSTI
 asfaltová směs z SBS
modifikovaného asfaltu zajišťuje
dlouhodobou životnost
asfaltového pásu na střešní
konstrukci i ve spodní stavbě
 pevná nosná vložka zajišťuje
výborné mechanické vlastnosti
pásu
 pás lze použít jako
protiradonovou izolaci
 pás lze použít jako hydroizolaci
spodní stavby
 stavbilizace mechanickým
kotvením

Číslo
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hydroizolační
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VEDATECT PYE G200
S4 mineral

tepelněizolační

spádové desky

tepelněizolační

rovné desky

Popis

TECHNICKÉ
PARAMETRY
(PRŮMĚRNÉ HODNOTY)
hydroizolační
EUROFLEX
vrchní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka z netkané pol
Nosná vložka:

5,2

rohože, horní povrch břidličný posyp

skleněná tkanina

BMI FLOOR 02
2
3
4

a spádová vrstva
z minerální
vlny strana:
70 kPa
Povrchová
úprava
- spodní

Tloušťka:

podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltu, nosná vložka ze skleněn

4,0

Povrchová úprava - vrchní strana:

Ø120 (Ø80)
140 (100)

kotven a
jemnozrnný
separační posyp
spádové desky z minerální vlny

lehce tavitelná fólie

rovné desky z minerální vlny
4,0 mm

vrstva
z minerální vlny 50 kPa
Hydroizolační
vrstva
ze dvou asfaltových pásů

parotěsnící za nízkých teplot:
Ohebnost
- 25
°Cz SBS modifikovaného asfaltu, kombinovaná nosná vložka z hliník
RADON
pás
Obvyklé
použití: rodinnéVEDAGARD
domy, obytné
domy, administrativní
budovy
5
a vzduchotěsnící
4,0
AL-V4E
a skleněné rohože
Způsob stabilizace:
natavení
vrstva
Odolnost
proti stékání
zvýšené teplotě:
100 °C
Hydrofyzikální
namáhání:
zemnípři
vlhkost
6
7

přípravná vrstva
nosná vrstva

silikátová vrstva

Protažení (podélné / příčné):

SKLADBA PODLAHY
Číslo

ICOPAL VEDAG

penetrační
nátěr / příčná):
Maximální tahová
síla (podélná

Délka pásu:
Funkce

Číslo

2

a

3
4
5
6
7
8

Šířka
pásu:
pochůzná vrstva

-

penetrační nátěr na bázi rozpouštědel, orientační spotřeba 0,3 l/m2

1.400 / 1.600 N/50 mm

monolitická železobetonová konstrukce

4/4%
7,5 m

Materiál

Tloušťka (mm)

DOPLŇKOVÉ MATERIÁLY
1

-

-

-

Funkce/
tlumící
Součinitel
difúzeMateriál
radonu:
stabilizační /
-plastové teleskopické
přípravná
vrstva
kotevní prvky
hmoždinky a šrouby do

1m

Tloušťka (mm)

-

Popis
podlahová krytina

Popis-11

1,8 x 10 m2/s

tlumící, stabilizační či přípravná vrstva dle typu krytiny
kotevní prvky s korozní odolností 12 Kesternich cyklů
a s přerušeným tepelným mostem
betonu
PŘÍKLADY
SKLADEB- S POUŽITÍM
PÁSU vyztužená
roznášecí vrstvaSYSTÉMOVÝCH
silikátová vrstva
betonová mazanina,
-

VEDATECT
PYE
G200 S4 mineral:
separační vrstva
PE fólie

0,2

PE fólie

01/2021 | Tento dokument má pouze informativní charakter. Společnost BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.

HLAVNÍ POUŽITÍ
Pás VEDATECT PYE G200 S4
mineral je vhodný zejména jako:
 podkladní pás do vícevrstvých
hydroizolačních systémů
plochých střech,
 hydroizolace spodních staveb,
 protiradonová izolace spodních
staveb.
Pás se zpracovává natavením
na ošetřený podklad nebo
mechanickým kotvením
do podkladu pomocí systémových
kotevních prvků.

TEPELNĚ TECHNICKÉ PARAMETRY SKLADBY DLE ČSN 73 0540
tepelněizolační
rovné desky EPS
rovné deskyhodnota
z pěnového
polystyrenu
střešní
Doporučená
U: celková
průměrná tloušťka tepelné izolace
vrstva plášť (systémová skladba BMI ROOF 22-A):
Požadovaná hodnota U: celková průměrná tloušťka tepelné izolace
1
ochranná vrstva
silikátová vrstva
50
betonová mazanina
2
POŽÁRNÍ
separační vrstva
PE fólie
0,2
PE fólie VLASTNOSTI SKLADBY
3
Požární klasifikace: B
(t1) pro sklon střešního pláště do 20°
1. EUROFLEX

ochranná vrstva

geotextilie

9

hydroizolační
vrstva

VEDASPRINT mineral

10

hydroizolační
vrstva

11

přípravná vrstva

12

nosná vrstva

-

4
VEDATECT PYE
G200 S4 mineral
5

4,0
6

SIPLAST PRIMER
silikátová vrstva
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-
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-
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3.
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ROOF

geotextilie z polypropylenu
VEDATECT
PYE G200500
S4g/m
mineral
POZNÁMKY
spádové
z minerální
vlny
podkladnídesky
pás z SBS
modifikovaného
asfaltu, nosná vložka z polye
Doporučený
minimální
sklon
střešního pláště
3%, v případě sklonu vě
ohyb desky
za studena
-25 °C,
protiradonová
izolace
rovné
z
minerální
vlny
(8,7 %) kontaktujte technické oddělení Icopal Vedag CZ.
VEDAGARD
AL-V4E asfaltu,
podkladní
pás zRADON
SBS
modifikovaného
nosná
vložka
ze askle
Okrajové
podmínky
tepelně
technického
výpočtu:
interiér
20 °C
R.V
za studena
°C, protiradonová
aohyb
4. VEDAG
vlhkostní
třída,
exteriér
-17 °C a R.V.
84izolace
%.
BMI
asf.-25
penetrační
nátěr
Kotvení
hydroizolační
vrstvy provádět
kotevního
zpracovan
betonový
podklad
rychleschnoucí
penetračně
adheznídle
nátěr
na báziplánu
xylenu,
2

sorientační
ČSN EN 1991-1-4,
stabilizaci tepelné izolace provád
spotřebasamostatnou
0,3 l/m2
min. 2 kotvami / m2.
monolitická
železobetonová
Tloušťka
tepelněizolační
vrstvykonstrukce
je navržena na doporučenou hodnot
prostupu tepla, tloušťka tepelněizolační vrstvy v závorce je navržena
požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla pro plochou střec
dle ČSN 73 0540.

spodní stavba (systémová skladba BMI FLOOR
02):
V případě pasivních domů kontaktujte technické oddělení Icopal Ved
1

BMI střešní a hydroizolační systémy s.r.o.
Prosek Point
Prosecká 855/68
190 00 Praha 9
T: 266 770 111
E: info.icopalvedagcz@bmigroup.com
icopal.cz
bmigroup.com/cz
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POZNÁMKY
1. pochůzná
vrstva
Skladba podlahy nad hydroizolační vrstvou je pouze orientační, př
2. přípravná
vrstva
určí projektant dle typu stavby, požadavků na ochranu hydroizolač
Icopal Vedag CZ s.r.o.
3. silikátová
a způsobuvrstva
využití interiéru.
Prosek Point - budova C
Prosecká 855/68
vrstvy, v př
4. PEVrstvy
fólie 6 - 8 slouží jako zvýšená ochrana hydroizolační
190 00 Praha 9
tyto vrstvy
zeEPS
skladby podlahy vypustit.
T: +420 220 303 730
5. rovné
desky
E: czinfo@icopal.com
6. silikátová vrstva
bmigroup.com/cz | icopal
7. PE fólie
8. geotextilie
9. VEDASPRINT mineral
10. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
11. SIPLAST PRIMER
12. betonový podklad

