
POLYELAST DESIGN SA
SAVAIME LIMPANTI AUKŠTOS KOKYBĖS BITUMINĖ POLIMERINĖ 
HIDROIZOLIACINĖ MEMBRANA STOGAMS

POLYELAST DESIGN SA yra aukštos kokybės hidroizoliacinė 
membrana, skirta stogams su mediniu pagrindu įrengti, kai nėra 
galimybės naudoti atviros ugnies. Membrana gali būti naudojama 
kaip dvisluoksnės stogo hidroizoliacinės sistemos viršutinis 
sluoksnis arba vienasluoksnė hidroizoliacija.

Produkto savybės:

���  Išilginės savaime susiklijuojančios juostos;
���  Puikus lankstumas žemoje temperatūroje;
���  Lengvai nuimama apsauginė plėvelė;
���  Nereikalauja profesionalių įgūdžių montuojant;
���  Didelis atsparumas pėdų įspaudams;
���  Aukštos kokybės poliesterio pagrindas;
���  Aukštos kokybės bitumas užtikrina ilgaamžiškumą;
���  5 skirtingos pabarstų spalvos.
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1. Skalūno pabarstai
2. Bituminė polimerinė dengiamoji masė
3. Poliesterio pagrindas
4. Lipni bituminė polimerinė dengiamoji masė
5. Lengvai nuimama silikonizuota plėvelė



POLYELAST DESIGN SA danga yra klojama prieš tai nuėmus apsauginę plėvelę. Jei klojama ant šlaitinio stogo, dangos kraštas 
užlaidos zonoje mechaniškai pritvirtinamas stoginėmis vinimis. Skersinių užlaidų ir siūlių sandarinimui naudojama hidroizoliacinė 
mastika TECHNONICOL Nr. 23.

Šoninės užlaidos privalo būti 75 mm, o skersinės užlaidos – mažiausiai 100 mm pločio. Įrengiant dviejų sluoksnių hidroizoliacinę 
sistemą, POLYELAST DESIGN SA klojama 300 mm atstumu nuo apatinio sluoksnio sujungimų, kad nesutaptų užlaidos. Danga gali 
būti klojama kai oro temperatūra aukštesnė nei 5�°C. Esant žemesnei temperatūrai, tinkamam siūlių užsandarinimui, apatinis lipnus 
dangos paviršius turi būti pašildomas pramoniniu karšto oro fenu.

POLYELAST DESIGN SA danga gaminama pagal ISO 9001:2008 kokybės valdymo sistemos standartą, o aplinkosaugos vadybos 
sistema patvirtinta pagal ISO 14001:2004.

EksPloatacinės savybės

CHARAKTERISTIKOS BANDYMŲ METODAS POLYELAST DESIGN SA SA 2200

Ilgis x plotis, m EN 1848-1 7 x 1 15 x 1

Svoris, kg/m² EN 1849-1 5.0 ± 0.1 2.3 ± 0.05

Lankstumas žemoje temperatūroje, °C — ≤ -20 ≤ -15

Atsparumas tekėjimui padidintoje temperatūroje, °C EN 1110 ≥ +100 ≥ +85

Atsparumas tempimui: didžiausioji tempimo jėga, 
N/50 mm

EN 12311-1 700/500 ± 100 450/300 ± 100

Atsparumas tempimui: pailgėjimas, % EN 12311-1 30/30 ± 10 30/30 ± 10

Atsparumas plėšimui vinimi, N EN 12310-1 ≥ 150 —

Nepralaidumas vandeniui, kPa
EN 1928

A metodas
Testą praėjo Testą praėjo

Viršutinės / apatinės pusės apsauga —
pabarstas / silikonizuota 

plėvelė
smėlis / silikonizuota  

plėvelė

ĮrEnGiMas ant Šlaitinio stoGo ĮrEnGiMas ant PlokŠČio stoGo
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