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KARTA TECHNICZNA WYROBU 

Papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa 

 Prefix V60 S30 

L.p. Właściwość Wartość 

1. Wady widoczne 

 
wyrób pozbawiony wad widocznych 

 

2. 
Wymiary 

długość min. 10 m 

szerokość min. 1 m 

grubość ≥ 2,3mm 

3. Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa spełnia wymagania 

4. Reakcja na ogień klasa E 

 

5. 
Maksymalna siła rozciągająca  

kierunek wzdłuż 350 200

200
N/50 mm 

kierunek w poprzek 250 200

200
 N/50 mm 

 

6. 

Wydłużenie przy maksymalnej 

sile rozciągającej 

kierunek wzdłuż 6
4

4 % 

kierunek w poprzek 6
4

4 % 

7. Giętkość w niskiej temperaturze  
niedopuszczalne powstawanie pęknięć             

w temperaturze większej lub równej 0ºC   

8. Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze 
niedopuszczalne spływanie w temperaturze 

mniejszej lub równej +70ºC   

9. Prostoliniowość 
odchyłka nie większa niż 20mm/10m długości 

lub proporcjonalnie do innych długości 

10. Przenikanie pary wodnej*  = 25 000 

11. Odporność na uderzenie  brak  perforacji przy h=300 mm 

12. 
Wytrzymałość złącza 

 (odporność na ścinanie) 

zakład podłużny 

 
250

100

100  N/50mm 

zakład poprzeczny 350
100

100  N/50mm 

13. Odporność na obciążenie statyczne  do 10 kg 

 

14. 

Wytrzymałość na rozdzieranie 

(gwoździem) 

kierunek wzdłuż 100
50

50   N 

kierunek w poprzek 100
50

50   N  

15. 
 

Trwałość 

wodoszczelność po starzeniu sztucznym spełnia wymagania 

odporność chemiczna 
zgodnie z załącznikiem A do normy                        

PN-EN 13969+A1:2007 

* Badania przeprowadzone zgodnie z PN-EN 13984 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw 

sztucznych i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. Definicje i właściwości. 

 

             Specyfikacja techniczna:  PN-EN 13707+A2:2009 oraz PN-EN 13969+A1:2007 

 

             Certificate of Factory Production Control nr 1023 – CPR – 0178 F  i  nr 1023 – CPR – 0190 F wydane przez  

             Institute for Testing and Certification, Inc., Zlin, Czech Republic. (Jednostka Notyfikowana nr 1023). 

 

                PKWiU: 23.99.12.0 
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Prefix V60 S30 
 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Rodzaj osnowy Welon z włókien szklanych 

Rodzaj masy asfaltowej asfalt oksydowany 

Typ wykończenia powierzchni 
powierzchnia górna posypka drobnoziarnista  

powierzchnia dolna folia z tworzywa sztucznego 

Typ wyrobu wg PN-EN 13969+A1:2007 A (izolacja przeciwwilgociowa) 

 

 
Informacje dotycząca zdrowia i bezpieczeństwa:   

 

Wyrób nie zawiera azbestu, składników smoły węglowej ani innych substancji niekorzystnie oddziaływujących na zdrowie ludzi               

w warunkach  normalnego składowania, transportu  i stosowania wyrobu 

 

Warunki pakowania, przechowywania i transportu oraz zastosowanie: 

1. Przewozić i magazynować w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

2. Przechowywać w warunkach chroniących przed zawilgoceniem i nadmiernym nasłonecznieniem oraz w odległości co najmniej              

120 cm od grzejników i innych źródeł ciepła.  

3. Stosować do wykonywania izolacji dachowych jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych  

oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych - izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i 

płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach  nie dopuszczających 

oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego wody oraz jako warstwa paroizolacyjna. 

4. Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych poziomych i pionowych liczbę warstw papy ustalać w oparciu 

o istniejące warunki gruntowo – wodne panujące w miejscu posadowienia budowli oraz uwzględniając poziom jej posadowienia. 

Gdy inne warunki na to pozwalają, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne można wykonywać jako jednowarstwowe. Izolacje 

przeciwwodne wykonywać od strony parcia wody na przegrodę. 

5. Rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 5 ÷ 35º C. Przed przystąpieniem do układania papa winna być przechowywana  

w temperaturze nie niższej niż +18ºC przez okres nie krótszy niż 24 godziny. Przed przystąpieniem do układania papa powinna być 

rozwinięta na płaskim podłożu dla rozprostowania, by uniknąć garbów po ułożeniu jej na podłożu. 

6. Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń. Wilgotność desek, bali i łat użytych do wykonania dachu, na którym 

wykonywane jest pokrycie papowe nie może przekraczać 22%. Wilgotność podłoży betonowych lub murowych nie może 

przekraczać 5%. Podłoża betonowe lub murowe powinno być uprzednio zagruntowane asfaltowym środkiem do gruntowania. 

Podłoża drewniane należy impregnować środkami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną 

7. Do podłoży dachowych mocować na zakłady szerokości co najmniej 10cm metodą zgrzewania  lub mechanicznie.  

Przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych poziomych i pionowych mocować metodą zgrzewania na zakłady szerokości  

co najmniej 10cm. Dopuszcza się dodatkowe przymocowanie górnych krawędzi pasm papy izolacji pionowych mechanicznie pod 

warunkiem zabezpieczenia miejsc mocowania masą asfaltową. Izolacje poziome tarasów zalecamy wykonać jako co najmniej 

dwuwarstwowe, gdzie pierwsza warstwa układana jest luźno na warstwie izolacji cieplnej a druga warstwa jest mocowana  

za pomocą zgrzewania. Nie gruntować warstwy izolacji cieplnej. Kolejne warstwy dowolnych izolacji n-warstwowych należy 

mocować z przesunięciem pasm papy w kolejnych warstwach względem pasm warstw poprzednich o wielkość równą  

1/n szerokości pasma. 

8. Nie stosować papy w warunkach oddziaływania substancji powodujących rozpuszczanie lub rozkład chemiczny asfaltu,                       

np. chloroformu, benzenu, toluenu, produktów ropopochodnych, stężonego kwasu siarkowego, kwasu azotowego, kwasu 

masłowego, kwasu oleinowego, fenoli oraz pirydyny i jej pochodnych. 

                                                                                   

              

 

 

            
 

 

 

 

 
 


