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Technische productinformatie

        1. Productnaam: Asfalt gelast asfalt, UNI V60 S30 dakbedekking

2. Fabricant „IZOLACJA MATIZOL” Sp. z o.o.

3. Technische specificaties: EN 13707 + A2: 2009 Flexibele waterdichtingsproducten. Producten van 
asfalt op basis van dakbedekkingsmaterialen. Definities en eigenschappen EN 13969: 2004, EN 13969: 
2004 / A1: 2006 Flexibele afdichtingsmiddelen. Asfaltproducten voor vochtisolatie, inclusief 
asfaltproducten voor het waterdicht maken van ondergrondse elementen. Definities en eigenschappen.

4. Bindende documenten:

- Conformiteitscertificaat voor productiecontrole in de fabriek nr. 1434 - CPR - 0221 afgegeven 
door het Poolse Centrum voor Controle en Certificatie S.A., aangemelde instantie nr. 1434
- Certificaat van overeenstemming van fabrieksproductiecontrole nr. 1434 - CPR - 0222 afgegeven 
door het Poolse Centrum voor Controle en Certificatie S.A.

- Hygiënecertificaat
- Prestatieverklaring nr.28.6 / 18 / G

5. Productbeschrijving, beoogd gebruik:
           

             
             
               

             
           

6. Aanbevelingen voor montage:
UNI V60 S30 moet op de steun worden bevestigd door over het gehele oppervlak te lassen met 
een longitudinale installatie van ongeveer 8 cm en een transversale installatie van ongeveer 12 cm. 
Bij lassen op beton of oude dakbedekking dienen de oppervlakken te worden voorbehandeld met 
een primer, bijvoorbeeld Abizol R. De dakbedekking moet op een droge ondergrond bij een 
temperatuur boven + 5 ° C worden gelegd. Bij lage omgevingstemperaturen moet de dakbedekking 
in verwarmde ruimtes (circa + 20 ° C) worden opgeslagen en direct voor installatie worden 
gebruikt. Fixeer niet mechanisch.

De UNI V60 S30 gelaste asfaltverharding wordt geproduceerd op een glasvliesmatrix. 
Ongemodificeerd asfalt. Het bovenste deel is bedekt met een fijnkorrelige minerale laag, de 
onderkant beschermd door een plastic plaat. Te gebruiken als grondlaag in een meerlaagse 
afdekking op stijve ondergronden en voor waterdichting, dat wil zeggen type A, in meerlagige en 
enkellaagse systemen. Het is niet bedoeld voor het afdekken van groendaken. Aanbevolen voor 
daken met maatvastheid die dat niet zijn onderhevig aan trillingen en bezinking.

7. Informatie over verpakking, opslag en transport:
UNI V60 S30 is verpakt op rollen met een lengte van 10 m en een breedte van 1 m. De rollen 
zijn verpakt op pallets met afmetingen 120 cm x 80 cm. Aantal rollen op een pallet: 24; aantal m2 
op een pallet: 240. De rollen moeten rechtopstaand, laagsgewijs opgeslagen en vervoerd worden 
opgeslagen en getransporteerd 
schade. Het papier moet worden beschermd tegen vocht, UV-straling en hoge temperaturen ...
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Lp. 

1. 
≥ 10 m 
≥ 1,0 m 

≤ 20mm/10m 

PN-EN 1848-1:2002 

2. 3,0 mm ± 10 % PN-EN 1849-1:2002 

3. NPD PN-ENV 1187:2004 

4.  PN-EN ISO 11925-2:2002 

5. 10 kPa PN-EN 1928:2002 

6. (600 ± 150)N/50mm 
(250 ± 100)N/50mm 

PN-EN 12311-1:2001 

7. 
Allongement à la force de traction maximale

(4 ± 2)% 
(4 ± 2)% 

PN-EN 12311-1:2001 

8. NPD PN-EN 13948:2007 

9. 5 kg PN-EN 12730:2002 

10. 500 mm PN-EN 12691:2007 

11. (100 ± 50)N 
(100 ± 50)N 

PN-EN 12310-1:2001 

12. NPD PN-EN 12316-1:2001 

13. (250 ± 100) N/50mm 
(250 ± 100) N/50mm 

PN-EN 12317-1:2001 

14. 

Durabilité:
PN-EN 1296:2002 
PN-EN 1928:2002 
PN-EN 13969:2006 

15. ≤ 0oC PN-EN 1109:2013 

16. ≥ 70oC PN-EN 1110:2011 

17. NPD PN-EN 1107-1:2001 

18. NPD PN-EN 12039:2016 

19. 20 000 PN-EN 13707+A2:2012 

20. PN-EN 13707+A2:2012 
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8. Aangegeven eigenschappen

Eigenschappen Behoeften Onderzoeksmethoden
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Afmetingen
- lengte
- breedte
- eerlijkheid
Dikte met korrels

Reactie op brand

De impact van externe brand

Ondoordringbaarheid

Maximale trekkracht
- in lengte
- dwars

Klasse E

- in lengte

- in lengte

- in lengte

- dwars

- dwars
Weerstand tegen scheuren van het gewricht

- dwars

a- Weerstand tegen kunstmatige veroudering, 
waterbestendigheid tot 2 kPa
- Chemische weerstand
Flexibiliteit bij lage temperaturen
Weerstand tegen stroming bij 
hoge temperaturen
Dimensionale stabiliteit

Graanhechting

Weerstandscoëfficiënt tegen waterdampdiffusie

Gevaarlijke substanties Het bevat niet

Positief resultaat

Positief resultaat

Scheurweerstand

Weerstand tegen statische lading

Weerstand tegen wortelproliferatie

Gezamenlijke schuifsterkte

Impact weerstand
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