
 
IZOBUD Sp. z o.o. 
Lesná, č.p. 4 , Laki Kozielskie, PSČ 47 150, Lesnica, Polsko  
tel. +48 77 4615287, fax. +48 77 4639730                   

www.izobit.com.pl                                                               

     

 

   
 

 

 

 
1023 

 
Technický list výrobku 
 
Podkladní asfaltový pás ventilační 

IZOBIT PP50/70 
 
 
Č. j. Vlastnost Hodnota 
1. Viditelné vady Výrobek je bez viditelných vad 

2. Rozměry 
Délka Min. 20,0 m 
Šířka Min. 1,0 m 
Tloušťka 2,1 mm (± 5% ) 

3. Koncentrace přírodních prvků 
F1 
F2 Bq/kg 

 
Ne větší než 1,2 

Ne větší než 240 

4. Obsah rozpustných složek v chloroformu Ne méně než 700g/m2 
9. Ohebnost při nízké teplotě ≤ 00C 

10. Odolnost proti stékání při vysoké teplotě ≤ +700C 

11. Přímost 
Odchylka nepřesahuje 40mm při délce 20m 
(proporcionálně i k ostatním délkám) 

12. Perforace Ne méně než 12% 
13. Průměr otvorů v mm Ne více než 40 
22. Nebezpečné látky vymezené právními předpisy Neobsahuje azbest, uhelný dehet 

* platí pro testované střešní systémy 
** Testy provedené dle PN-EN 13984 elastické výrobky zabezpečující proti vodě.  

Výrobky z umělých hmot a kaučuku na úpravu pronikání vodních pár. Definice a vlastnosti. 
 
 
 
  

 
Doplňující údaje: 

Množství na paletě 20 rolí (400 m2) 
Typ vložky Skleněná textilie 
Typ asfaltové hmoty Oxidovaný asfalt  

Typ provedení povrchu 
Vrchní povrch Jemnozrnný posyp  
Spodní povrch Jemnozrnný posyp  
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Informace ohledně zdraví a bezpečnosti: 
Za běžných přepravovacích a skladovacích podmínek, a při běžném použití výrobku, neobsahuje tento výrobek azbest, složky uhelného dehtu 
a žádné jiné látky nepříznivé lidskému zdraví.  

 
 
Podmínky skladování, přepravy a použití: 
1. Přepravujte a skladujte jen jednu vrstvu ve stojaté poloze. 
2. Skladujte ve vzdálenosti nejméně 120 cm od radiátorů a ostatních zdrojů tepla, za podmínek zamezujících zvlhčení a nevystavujte 

nadměrnému působení slunečního záření. 
3. Používejte jako podkladní prvek vícevrstvých střešních krytin, na úpravu pronikání vodních par. 
4. Rozvíjení a pokládku vykonávejte při okolní teplotě 5 ÷ 35o C. Před zahájením pokládky, skladujte asfaltové pásy po dobu minimálně 24 

hodin v teplotě přesahující +18o C. Přímo před zahájením pokládky doporučujeme asfaltový pás uložit na rovném povrchu pro narovnání, 
co zabraňuje vzniku hrbolků po položení pásů na podkladu. 

5. Podklad musí být čistý, rovný, zbaven nečistot. Vlhkost betonového nebo zděného podkladu nesmí přesahovat 5%. Před pokládkou 
asfaltových pásů na betonovém nebo zděném podkladu doporučujeme aplikací asfaltového základu. 

6. Asfaltový pás se klade na volno s přesahy max. 3cm. Pás se nenahřívá a ani nelepí. V ploše musí být umístěny komínky min. 1ks/40m2. 
Od okrajů střechy a detailových míst musí být ventilační pás odsunutý min. 50cm. 

7. Přitlačte k podkladu pokryvačským válečkem. Přitlačování asfaltových pásů k podkladu botou nebo nástrojem a předměty, které nejsou 
k tomu určené je nepřijatelné. 

8. Nepoužívejte asfaltové pásy pří působení chemických látek rozpouštějících, nebo rozkládajících asfalt, např. chloroform, benzen, toluen, 
ropné produkty, koncentrovaná kyselina sírová, kyselina dusičná, kyselina máselná, kyselina olejová, fenol a pyridin a jejích deriváty. 

9. V souladu s aktuálně platnými právními předpisy z oblasti stavebnictví, včetně aktuálních norem, musí být celek pokryvačských prací 
prováděn osobou odborně způsobilou v oboru vykonávání hydroizolačních prací, a kdy je to nutné, také pod dozorem oprávněné osoby. 

10. Výše uvedené informace nejsou podrobným návodem na vykonávání střešních krytin. 
11. Právní předpisy z oblasti stavebnictví, normy a stavební projekt jsou a vždy budou považované za nadřazené vůči našim doporučením. 
12. Záruční doba produktu je – 2 roky (Záruční doba produktu, který nebyl přitavenen k podkladu, činí maximálně 7 měsíců ode dne nákupu 

pod podmínkou, že bude skladován v zatemněném prostoru). 
 
 
 
Technická specifikace: PN-EN 13707+A2:2009 
Certifikáty podnikové kontroly výroby č. 1023-CPR-0178 F vydané certifikovanou osobou Institute for Testing and Certification Inc. Zlín, Czech 
Republic (číslo notifikované osoby: 1023). 
 
 
 
PKWiU: 23.99.12.0 
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