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1. Productnaam: Asfalt Dakbedekking Vilt Lasbare Underlayment:

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

3. Technische specificatie: EN 13707 + A2: 2009 Flexibele platen voor waterdichting.
       Asfaltproducten voor dakbedekking. Definities en eigenschappen. 

EN 13969: 2004, EN 13969: 2004 / A1: 2006 Flexibele platen voor waterdichting. Asfaltproducten 
voor waterdichting, inclusief asfaltproducten voor het waterdicht maken van ondergrondse functies. 
Definities en eigenschappen.

4. Documenten met betrekking tot:
Conformiteitscertificaat van fabrieksproductiecontrole nr. 1434 - CPR - 0221 uitgegeven door 
Polish Testing and Certification Centre S.A., aangemelde instantie nr. 1434 
Certificaat van overeenstemming van fabrieksproductiecontrole nr. 1434 - CPR - 0222 
uitgegeven door het Poolse test- en certificeringscentrum S.A. 
De prestatieverklaring 
Hygiënisch certificaat

5. Productbeschrijving, beoogd gebruik:

Het UNI V60 S30 lasasfaltvilt is gemaakt van een glasvlies. Ongemodificeerd asfalt. De bovenzijde 
is bedekt met een fijnkorrelige minerale stoflaag, de onderzijde is beschermd met een plastic folie. 
Voor gebruik als grondlaag in meerlaagse dakbedekkingen op een stijve ondergrond en voor 
vochtbestendige, d.w.z. Type A, isolatieprestaties in meerlaagse en enkellaagse systemen. Het is 
niet bedoeld voor het afdekken van groentegewassen. Aanbevolen voor vormstabiele daken, niet 
onderhevig aan trillingen en zettingen.

6. Installatie-aanbevelingen:
                

               
              

                
                

            
               
 

         

                    
                      

               
              

            

7. Informatie over verpakking, opslag en transport:

Papa wordt opgerold op rollen van 10 m lang en 1 m breed. De rollen zijn verpakt op pallets van 
120 cm x 80 cm. Aantal rollen op een pallet: 24; aantal m2 op een pallet: 240. Rollen teerpapier 
moeten rechtop, in één laag, beschermd tegen beweging en beschadiging worden opgeslagen en 
vervoerd. Teerpapier moet worden beschermd tegen vocht, UV-stralen en hoge temperaturen

Het UNI V60 S30 membraan moet over het gehele oppervlak door lassen op de drager worden 
bevestigd met een lengteoverlap van ongeveer 8 cm en een dwarsoverlapping van ongeveer 12 cm. 
De betonnen ondergrond en het oude dakleer dienen gegrond te worden met een primeroplossing, 
bijvoorbeeld Abizol R. De vloei van de coatingmassa, ongeveer 1 cm breed, bewijst dat het dakleer 
goed is gelast. Het dakleer moet bij een temperatuur boven + 5°C op een droge ondergrond 
worden aangebracht. Bij lage omgevingstemperaturen dient het dakleer opgeslagen te worden in 
verwarmde ruimtes (ca. +20oC) en voor plaatsing direct op het dak te worden gebracht. Niet 
mechanisch bevestigen.



 

  

 

   

      

 
   

Lp.    

1. 

 
  
  
   

 
≥ 10 m 
≥ 1,0 m 

≤ 20mm/10m 

PN-EN 1848-1 

2.      3,0 mm ± 10 % PN-EN 1849-1 

3.    NPD PN-ENV 1187  

4.      PN-EN ISO 11925-2 

5.  10 kPa PN-EN 1928 

6. 
   

   
     

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

PN-EN 12311-1 

7. 
    

   
    

 
(4 ± 2)% 
(4 ± 2)% 

PN-EN 12311-1 

8.     NPD PN-EN 13948 

9.     5 kg PN-EN 12730 

10.    300 mm PN-EN 12691 

11. 
    

   
    

 
(100 ± 50)N  
(100 ± 50)N 

PN-EN 12310-1 

12.     NPD PN-EN 12316-1 

13. 
    

   
   

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

PN-EN 12317-1 

14.     2 kPa 
PN-EN 1296 
PN-EN 1928 

15.     ≤ 0oC PN-EN 1109 

16. 
    

 
≥ 70oC PN-EN 1110 

17.   NPD 
PN-EN 1107-1 

metoda B 

18.   NPD PN-EN 12039 

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

20.     60 m PN-EN 13707+A2:2012 
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8. Aangegeven eigenschappen

Eigenschappen Vereisten Testmethoden

Dimensies 
- lengte 
- breedte 
- rechtheid
Dikte om te strippen met nuggets

De impact van buitenbrand

reactie op vuur

Waterdichting

Maximale trekkracht 
- lengterichting 
- dwarsrichting
Verlenging met maximale trekkracht 
- lengterichting 
- dwarsrichting

Wortelweerstand:

Weerstand tegen statische belasting:

Impact weerstand
Nagelscheurweerstand 
- lengterichting 
- dwarsrichting

Pakking afpelsterkte:
     

   
  

Klasse E

Gezamenlijke schuifsterkte: 
- longitudinale overlap 
- dwarse overlap

Duurzaamheid: waterdicht na kunstmatige veroudering

Flexibel bij lage temperaturen
Druppelweerstand bij verhoogde temperaturen

dimensionale stabiliteit

Hechting door afstoffen

Weerstandscoëfficiënt voor waterdampdiffusie

Waterdamptransmissie (Sd)
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