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1. Productnaam: gelast asfalt dakbedekking (dakbedekking)

UNI SUPER PYE PV250 S52 

2. Producteur: „IZOLACJA MATIZOL” Sp. z o.o.

ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice

3. Specificatie: EN 13707 + A2: 2009 Flexibele afdichtingsproducten. Asfaltproducten op basis van
dakbedekkingsmaterialen. Definities en eigenschappen.

4. Bindende certificaten: Certificate of Conformity of Factory Production Control nr. 1434 - CPR -
0221 uitgegeven door het S.A. controle- en certificatiecentrum van Polen, aangemelde instantie nr.
1434
 Prestatieverklaring nr. 24.5 / 18 / G
 classificatierapport in geval van externe brand; Broof classificatie (t1)
 Certificaat van hygiëne

5. Productbeschrijving, beoogd gebruik:
UNI SUPER PYE PV250 S52 (dakbedekking) warmtebehandelde asfaltverharding is gemaakt van
niet-geweven polyester. Asfalt gemodificeerd met SBS-elastomeer. Het bovenste oppervlak is
bedekt met een laag grofkorrelige mineralen, het onderste deel wordt beschermd door een plastic
film. Voor toepassing van een enkele laag of toplaag in meerlaagse dakbedekking. Het vilt wordt
mechanisch gefixeerd of door lassen gelegd. Het is niet bedoeld voor tuinbouwgewassen.

6. Installatie-aanbevelingen:
UNI SUPER PYE PV250 S52 moet mechanisch worden bevestigd op de bestaande steun of door
lassen. In het geval van mechanische assemblage, moeten de verbindingen gelijk verdeeld zijn
zoals gespecificeerd in het ontwerp. Na bevestiging op de steun is het noodzakelijk om de
installatie volledig te lassen om een waterdichte laag te verkrijgen. Als de assemblage door lassen
wordt gedaan, moet de dakbedekking over het gehele oppervlak aan de drager worden gelast. In
het geval van lassen op beton of oude dakbedekkingen moeten oppervlakken worden voorbereid
met een primer, bijv. Abizol

7. A. In alle gevallen moet de dakbedekking worden geplaatst met een lengte minimaal
van 11 - 12 cm en dwars van 12 - 15 cm. De dakbedekking moet op een droge
ondergrond op een temperatuur van meer dan 0 ° C worden geïnstalleerd. Als u een
lage temperatuur dakbedekking gebruikt, moet u deze vooraf opslaan in een
verwarmde ruimte. Informatie over verpakking, opslag en transport :
UNI SUPER PYE PV250 S52 is verpakt op rollen met een lengte van 5 m en een breedte van 1
m. De rollen zijn verpakt op pallets met de afmetingen 120 cm x 80 cm. Aantal rollen op één pallet:
24; hoeveelheid m2 op een pallet: 120. De rollen moeten rechtopstaand worden opgeslagen en
vervoerd, in een laag, beschermd tegen beweging en beschadiging. De dakbedekking moet worden
beschermd tegen vocht, UV-stralen en hoge temperaturen.
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8. Eigenschappen gedeclareerd

Lp. Eigenschappen Toepassing Onderzoeksmethoden

1. 

Afmeting
- lengte
- breedte
- rechtheid

≥ 5,0 m 
≥0,99 m (1,00 ± 0,01) 

≤ 10mm/5m 

PN-EN 1848-1:2002 

2. Dikte in de taille met water geven 5,2 mm ± 10% PN-EN 1849-1:2002 

3. De impact van extern vuur Broof(t1) PN-ENV 1187:2004 

4. Reactie op vuur Klasse E PN-EN ISO 11925-2:2002 

5. Ondoordringbaar 10 kPa PN-EN 1928:2002 

6. 
Maximale trekkracht
- in de richting van de lengte
- dwars

(850 ± 200) N/50mm 
(650 ± 200) N/50mm 

PN-EN 12311-1:2001 

7. 
Verlenging bij maximale trekkracht
- in de richting van de lengte
- dwars

(50 ± 15) % 
(50 ± 15) % 

PN-EN 12311-1:2001 

8. Resistentie tegen proliferatie van wortels NPD PN-EN 13948:2007 

9. Weerstand tegen statische lading 20 kg PN-EN 12730:2002 

10. Schokbestendigheid 1500 mm PN-EN 12691:2007 

11. 
Scheurweerstand
- in de richting van de lengte
- dwars

(300 ± 100) N 
(350 ± 100) N 

PN-EN 12310-1:2001 

12. 

Scheurweerstand van het gewricht
- in de richting van de lengte
- dwars

(300 ± 100) N/50mm 
(300 ± 100) N/50mm 

PN-EN 12316-1:2001 

13. 
Afschuifsterkte van het gewricht
- in de richting van de lengte
- dwars

(650 ± 200) N/50mm 
(850 ± 200) N/50mm 

PN-EN 12317-1:2001 

14. 
Duurzaamheid - weerstand tegen afstroming 
na kunstmatige veroudering (100 ± 10)oC 

PN-EN 1296:2002 
PN-EN 1110:2011 

15. Lage temperatuurflexibiliteit ≤ - 20oC PN-EN 1109:2013 

16. 
Weerstand tegen stroming bij 
hoge temperaturen ≥ 100oC PN-EN 1110:2011 

17. Dimensionale stabiliteit ≤ 0,5 % 
PN-EN 1107-1:2001 

werkmethode B

18. Korrelhechting (20 ± 10) % PN-EN 12039:2016 

19. Coëfficiënt van weerstand tegen diffusie van waterdamp 20 000 PN-EN 13707+A2:2012 

20. Gevaarlijke stoffen het product bevat geen PN-EN 13707+A2:2012 




