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KARTA TECHNICZNA WYROBU  

Papa asfaltowa wierzchniego krycia  Prefix W 400 

 
 Jednostka notyfikowana nr 1023,  ITC Inc., nr certyfikatu zgodności ZKP  1023 – CPR – 0178 F  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
Zharmonizowana specyfikacja 

techniczna 

Wady widoczne wyrób pozbawiony wad widocznych 

          

 

              EN 13707:2004+A2:2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         EN 13707:2004+A2:2009 

 

Wymiary 
długość min. 15 m 

szerokość min. 1,0 m 

Gramatura wyrobu 2,6 ± 0,6 kg/m2 

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10 kPa spełnia wymagania 

Wodoszczelność po rozciąganiu w niskiej temp. NPD 

Reakcja na ogień klasa E 

Stabilność wymiarów NPD 

Giętkość w niskiej temperaturze  
niedopuszczalne powstawanie pęknięć            

w temperaturze większej lub równej 0°C   

Stabilność kształtu przy cyklicznych zmianach 

temperatury 
NPD 

Maksymalna siła 

rozciągająca  

kierunek wzdłuż 400
200

200  N/50 mm 

kierunek w poprzek 300
200

200  N/50 mm 

Wydłużenie przy 

maksymalnej sile 

rozciągającej 

kierunek wzdłuż 6
4

4 % 

kierunek w poprzek 6
4

4 % 

Odporność na spływanie w podwyższonej 

temperaturze 

niedopuszczalne spływanie w temperaturze 

mniejszej lub równej +70°C   

Prostoliniowość 
odchyłka nie większa niż 30 mm/ 15 m długości 

lub proporcjonalnie do innych długości 

Przenikanie pary wodnej  = 20 000 

Odporność na uderzenie (metoda A) NPD 

Odporność na obciążenie statyczne  NPD 

Wytrzymałość złącza  

(odporność na ścinanie) 

zakład podłużny 

 
NPD 

zakład poprzeczny NPD 

Odporność na przerastanie korzeni NPD 

Przyczepność posypki ubytek masy posypki 15
15

15 % 

Wytrzymałość złącza  

(odporność na 

oddzieranie) 

zakład podłużny 

 
NPD 

zakład poprzeczny NPD 

Wytrzymałość na 

rozdzieranie (gwoździem) 

kierunek wzdłuż NPD 

kierunek w poprzek NPD 

Odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD 

Odporność na sztuczne starzenie 
niedopuszczalne spływanie w temperaturze 

mniejszej lub równej +80°C   

Substancje niebezpieczne nie zawiera azbestu, smoły węglowej 
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Prefix W 400 
Informacje dodatkowe: 

    

Rodzaj osnowy tektura budowlana 

Rodzaj masy asfaltowej asfalt oksydowany 

Typ wykończenia powierzchni 
powierzchnia górna posypka gruboziarnista 

powierzchnia dolna posypka drobnoziarnista 

 

 

Warunki pakowania, przechowywania i transportu oraz zastosowanie: 

1. Przewozić i magazynować w pozycji stojącej w jednej warstwie,  dopuszczalne jest magazynowanie wyrobu 

 w dwóch warstwach. 

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 dachów jako warstwę wierzchnią w wielowarstwowych pokryciach 

dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokryć dachowych na podłożach 

stabilnych. 

4. Podłoże musi być czyste, równe, wolne od zanieczyszczeń o odpowiedniej wilgotności zabezpieczone 

warstwą hydroizolacyjną wykonaną na bazie papy asfaltowej podkładowej. Zalecamy, aby warstwę 

podkładową wykonywać 

 z papy podkładowej termozgrzewalnej. 

5. Przy układaniu papy na starych pokryciach dachowych należy zwrócić uwagę, aby pokrycie to pozbawione 

było dziur, pęcherzy powietrznych i innych wad. Przed ułożeniem warstwy wierzchniej na starych 

pokryciach pęcherze należy usunąć, drobne ubytki uzupełnić łatami z papy asfaltowej a następnie całe 

pokrycie oczyścić i zakonserwować asfaltowym środkiem do konserwacji dachów. Nie zalecamy układania 

papy na starych pokryciach papowych mocno wyeksploatowanych lub o wątpliwej przydatności do remontu. 

6. Rozwijać i układać w temperaturze otoczenia 5 ÷ 35º C. Przed przystąpieniem do wykonywania pokrycia 

papa winna być przechowywana w temperaturze nie niższej niż +18º C 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 dachu. 

7. Mocować do podłoża poprzez klejenie na zakłady szerokości co najmniej 10 cm lepikiem asfaltowym na 

gorąco lub na zimno. 

8. Dociskać do podłoża wałkiem dekarskim. Niedopuszczalne jest dociskanie papy do podłoża butami lub 

narzędziami            i przedmiotami do tego celu nie przeznaczonymi. 

9. Na trasach dojścia do wylotów kominów, przewodów wentylacyjnych, anten i innych urządzeń 

zainstalowanych  

na dachu zalecamy wykonać ciągi komunikacyjne z dodatkowej warstwy papy lub specjalnie do tego celu 

przeznaczonych materiałów. 

11. Całość prac dekarskich winna być wykonywana zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi  

z zakresu budownictwa, w tym aktualnymi normami przez osoby wykwalifikowane w zakresie wykonywania 

robót izolacyjnych,  a gdy to konieczne, pod nadzorem osoby uprawnionej 

12.  Regulacje prawne z zakresu budownictwa, normy oraz projekt inwestycji budowlanej należy traktować 

zawsze jako dokumenty nadrzędne w stosunku do naszych zaleceń. 

 

                                                           

 

IZOBUD Sp. z o.o. 

Łąki Kozielskie, ul. Leśna 4, 47-150 Leśnica, POLSKA 

fax 0048 77 463 97 30, e-mail: izobud@izobit.com.pl 


