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MAMUT S 4 P         
 

 

 
MAMUT S4 P je SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený vložkou 
z netkaného polyesteru.  
 Vrchní strana je pokryta posypem jemného písku a spodní strana je chráněna 
opalitelným filmem. 
 
 

 

 MAMUT S 4 P 
Výztužná vložka Netkaný polyester 

Těsnící hmota Elastomerní živice*: směs vybraných asfaltů a 
SBS termoplastyckých polymerů 

Tloušťka  4,0 mm ± 0,2 
Plošná hmotnost Okolo 4,75 kg/m2 
Horní povrchová úprava Jemný písek 
Spodní povrchová úprava Opalitelná folie 
Přesah Opalitelný film (PET) linie 8 cm  
*- Podle směrnice UEAtc pro normování hydroizolačních SBS modifikovaných asfaltových pásů. 

 

 

 MAMUT S 4 P 

 
Průměrná hodnota 

1) 
Tolerance 

Pevnost v tahu (EN 12311-1) 
 -Podélná 
 -Příčná 

 
900 N/ 5cm 
700 N/ 5cm 

 
 ± 200 
 ± 200 

Prodloužení při přetržení 
 -Podélné  (EN 12311-1) 
 -Příčné 

 
40 % 
40 % 

 
± 10 % 
± 10 % 

Ohebnost při nízkých teplotách na 
trnu  (EN 1109) 

Žádné trhliny při 
-15°C 

Odolnost při vysokých teplotách  
( EN 1110) 

 
≥ 100°C 

Rozměrová stabilita při 80°C 
(1107-1) 

 
≤ 0.5% 

1) Deklarovaná hodnota výrobce: Průměrná aritmetická hodnota výsledků 
 

Složení 

Popis 

Charakteristika   
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 MAMUT S 4 P 

Role 1 m x 8 m 

Hmotnost role Cca  38 kg 

Uskladnění  Nastojato na paletách v plastovém obalu 
Délka role je uvedena s tolerancí <1%. 
Šířka role je uvedena s tolerancí 1% (UEAtc). 
Role musí být skladovány ve svislé poloze na rovném podkladu. Na sobě 
mohou být postaveny maximálně 2 palety a musí být mezi ně vsunuta 
podlážka. Za nízkých teplot skladovat minimálně 5 hodin před pokládkou 
při teplotě +2°C. Chránit proti vlhkosti (sníh a déšť) během skladování.  
 

 
MAMUT S 4 P se používá jako jednovrstvý, případně ve více vrstvách 
jako systém hydroizolace spodní stavby. Také se používá jako 
podkladní pás nebo jako vrchní hydroizolační pás pod ochranou vrstvou 
ve vícevrstvých asfaltových hydroizolačních systémech střech.  
 

MAMUT S 4 P se aplikuje natavením spodního líce s ochranou 
opalitelnou folií, a to výhradně natavovacími technikami. Pás se nesmí 
aplikovat lepením do horkého asfaltu. 
 
Na horní povrch pásu jde natavovat pomocí hořáku, pokládat další vrstvy 
do horkého asfaltu, nebo lepit zastudena (SOPRACOLLE 300 N) 
kompatibilní materiály. 
 

 
Pás neobsahuje žádné  škodlivé složky. Odpovídá hygienickým a 
zdravotním požadavkům a požadavkům na životní prostředí. Další 
informace jsou obsaženy v bezpečnostním listu výrobku. 
 
Kontrola  kvality:  
SOPREMA vždy klade nejvyšší důraz na kontrolu kvality. 
Z tohoto důvodu je kvalita  monitorována nezávisle. 
Systém řízení jakosti v souladu s BS EN ISO 9001: 2008 
certifikováno BSI Management System. 

 

Balení  

Použití 

 Hygiena a 
bezpečnost 

 

Aplikace 
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CE značení 
 MAMUT S 4 P je ohebný hydroizolační pás používaný jako hydroizolace 

a splňuje požadavky dle EN 13707, čímž nese označení CE. 
 
Obecné informace týkající se označení CE naleznete níže v deklarovaných 
hodnotách.  
Více informací naleznete na příslušných prohlášeních o shodě. 

 

 
 

CSTB 0679 

 
MAMUT S 4 P 

SOPREMA S.A.S. 
B.P. 60121 - 14, rue de St-Nazaire  
67025 STRASBOURG CEDEX 1  

06 
Certifikát systému řízení výroby 

0679-CPD-0602 
EN 13707 
Pás se skládá z modifikovaných asfaltů a výztuže z netkaného polyesteru. 
Vrchní strana pásu je pokryta posypem jemného písku a spodní strana je 
chráněna opalitelným filmem. 
Rozměry: 1 m x 8 m x 4 mm. 
 
Membrána musí být použita pomocí svařování za horka nebo 
natavovacích technik.  
Používá se jako jedno, nebo vícevrstvý systém hydroizolace spodní 
stavby, nebo jako první nebo vrchní druhá vrstva (pod ochranou vrstvou) 
v asfaltových hydroizolačních systémech střech. 
 

Reakce na oheň (EN 13501-1) E 
Pevnost v tahu v podélném směru 
(EN 12311-1) 

900 N/ 5cm 
± 50 

Pevnost v tahu v příčném směru   
(EN 12311-1) 

700 N/ 5cm 
± 50 

Tažnost v podélném směru       (EN 12311-1) 40% ± 10% 

Tažnost v příčném směru          (EN 12311-1) 40% ± 10% 
Pružnost při nízkých teplotách  
(EN 1109) -15°C 

Odolnost proti stékání při vysoké teplotě  
(EN 1110) ≥ 100 °C 

 










