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Obchodní název: POLY-Elast Rapid O 
 modifikovaný natavitelný vrchní pás 
 
Produkt:  11417 
 
Produktová norma: DIN EN 13707 
Značení: DO / E 1 PYE-KTPV S 5 podle DIN SPEC 20000-201 
Délka, šířka: 5,00 m  x  1,00 m 
Tloušťka: 5,00 mm   
Krycí vrstva: modifikovaný asfalt 
Obsah extr. látek: bez udání 
Nosná vložka: kombinovaná s minimální hmotností: 180 g/m² 
 
 

Modifikovaný natavitelný asfaltový pás s kombinovanou vložkou –  
jako vrchní vrstva střešní skladby  

 

Vlastnosti dle EN 13707 
Zk. metoda/ 
klasifikace 

Jednotka Požadavek/ hodnota   

Zjevné vady EN 1850-1 - žádné zjevné vady 

Délka EN 1848-1 m ≥ 5,00 

Šířka EN 1848-1 m ≥ 1,00 

Přímost EN 1848-1 mm/10 m ≤ 20 

Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m² npd 

Tloušťka EN 1849-1 mm 5,00 ± 5% 

Vodotěsnost  při 200 kPa 
zkušebního tlaku 

EN 1928  
Způsob B 

- neprosakuje 

Chování při vnějším požáru  ENV 1187 - viz kontrola systému 

Reakce na oheň EN ISO 11925-2 - třída E dle EN 13501-1 

Vodotěsnost po protažení při nízké 
teplotě 

EN 13897 - npd 

Odolnost proti odlupování ve spoji EN 12316-1 N/50 mm npd 

Smyková odolnost ve spoji EN 12317-1 N/50 mm npd 

Pevnost v tahu podélně / příčně EN 12311-1 N/50 mm 800/700  + 10 % 
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Vlastnosti dle EN 13707 
Zk. metoda/ 
klasifikace 

Jednotka Požadavek/ hodnota 

Tahové vlastnosti : protažení příčné / 
podélné 

EN 12316-1 % 30 /30 + 5 abs. 

Odolnost proti nárazu EN 12691 mm npd 

Odolnost proti statickému zatížení EN 12730 kg npd 

Odolnost proti protržení EN 12310-1 N npd 

Odolnost proti prorůstání kořínků EN 13948 - - 

Rozměrová stálost EN 1107-1 % - 

Tvarová stálost při cyklických 
změnách teplot 

EN 1108 % npd 

Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 °C ≤ - 25 

Odolnost ke stékání při vystavení 
vyšší teplotě 

EN 1110 °C ≥ + 110 

Umělé stárnutí  EN 1296 
EN 1109/  
EN 1110 

°C npd  

Soudržnost posypu EN 12039 % - 

Propustnost vodní páry EN 1931 - - 

 
npd = není deklarováno 

 
 
Obchodní informace: 
 
Použití:  
POLY-Elast Rapid O s posypem břidlicí je modifikovaný asfaltový natavitelný pás se 
zvýšenou odolností ke stékání při vystavení vyšší teplotě a zlepšenou ohebností za nízkých 
teplot na spodní straně s rychletavícími se body. Je používán jako vysoce kvalitní 
hydroizolační vrstva na stávající střešní plášť při sanaci/regeneraci hydroizolace plochých 
střech. Mikroventilační pruhy mezi rychletavícími se body na spodní ploše pásu umožňují 
dosažení  směrově nezávislého vyrovnání tlaku páry.  
POLY-Elast Rapid O s posypem břidlicí s kombinovanou vložkou obsahuje přísadu grafitu 
(dle evropského patentu EP 0634515), čímž se zvyšuje ochrana proti ohni. 
 
Upozornění: 
V úvahu je třeba brát sklony a kritéria namáhání. Sklon střechy by měl být ≥ 2 %. 
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Zpracování: 
POLY-Elast Rapid O s posypem břidlicí se zpracovává v souladu s DIN 18531, platnými 
směrnicemi pro projektování a provádění izolovaných střech – „Směrnice pro ploché střechy“ 
a „ABC asfaltových pásů“. 
Pás je natavován bodově. Podélné přesahy o šířce min. 8 cm a příčné přesahy o šířce min. 
10 cm musí být homogenně svařeny. Zvlášťní důraz se musí klást na dokonalé provaření 
příčných spojů. Podklad musí být opatřen penetrací s ohledem na stupeň znečištění. 
 
V oblastech zakončení a napojení (např. atiky, ukončení na stěně) a na detaily nemůže být 
pás POLY-Elast Rapid O použit. Na opracování detailů musí být použit plnoplošně 
natavitelný modifikovaný asfaltový pás  minimálně se stejnými technickými parametry jako 
má pás POLY-Elast Rapid O. 
 
Poznámka: 
Barevný odstín posypu se může během doby životnosti změnit prostřednictvím přírodních 
klimatických poměrů nebo jiných vnějších vlivů a zatížení. 
 

 
Chemická stabilita: 
Asfaltový natavitelný pás POLY-Elast Rapid O je odolný vůči vodě a vodným roztokům solí, 
ředěným neoxidujícím kyselinám a zásadám. Alifatickými a aromatickými uhlovodíky, 
chlorovanými uhlovodíky, oleji a tuky je pás POLY-Elast Rapid O rozpouštěn. 

 
Skladování: 
Stojící, v suchu a chladu.  
 
Bezpečnostní předpisy: 
Vyžádat si doplňující list bezpečnostních předpisů.  
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