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 Spádové desky FOAMGLAS® T4+ jsou vytvo eny z desek FOAMGLAS® T4+, 
které jsou spádovány obvykle podle jejich kratší hrany, výjime n  podle delší 
hrany. Šipka vyrytá ve st edu horního povrchu desky ozna uje sm r spádu. 
of fall.Zp sob dodání (obsah balení) 

 délka x ší ka [mm] 600 x 450 

 pr m rná tlouš ka [mm] 60 70 80 90 100 110 120

 po et desek v balení 8 8 6 6 5 5 4

 plocha v balení [m2] 2.16 2.16 1.62 1.62 1.35 1.35 1.08

 délka x ší ka [mm] 600 x 450 

 pr m rná tlouš ka [mm] 130 140 150 160 170 180

 po et desek v balení 4 4 3 3 3 3

 plocha v balení [m2] 1.08 1.08 0.81 0.81 0.81 0.81

Standardn  vyráb né spády: 1,1%, 1,7%, 2,2%, 3,3% 

1. Základní vlastnosti materiálu FOAMGLAS
®

Popis 

Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Provozní teplotní limity 
Faktor difúzního odporu (EN ISO 10456) 
Hydroskopi nost  
Kapilarita 

:

:
:
:
:
:

FOAMGLAS® je vyroben z vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších 
b žn  se vyskytujících p írodních surovin (písek, vápenec). 
Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 
vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva. 
Neobsahuje žádné organické ani t kavé látky. 
Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, neho lavé, bez toxických spalin 
od -260°C do +430°C 
µ = 
nulová 
nulová 

Výjime né vlastnosti izolace FOAMGLAS®   

Vodot sná Biologicky 
odolná 

Vysoce pevná 
v tlaku 

Kyselinovzdorná/
chemicky odolná

Snadno 
opracovatelná 

  

Neho lavá Neprodyšná pro 
vodní páru 

Tvarov  stálá Ekologická
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2. Vlastnosti materiálu dle EN 13167 
1)

Objemová hmotnost (± 10%) (EN 1602) 
Tlouš ka (EN 823) ± 2 mm 
Délka (EN 822) ± 2 mm 
Ší ka (EN 822) ± 2 mm 
Sou initel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) 
Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Bodové zatížení (EN 12430) 
Pevnost v tlaku (EN 826 p íloha A) 
Pevnost v ohybu (EN 12089) 
Pevnost v tahu (EN 1607) 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

115 kg/m3

od 60 do 180 mm 
600 mm 
450 mm nebo 600 mm 

D  0.041 W/(m·K) 
Euroclass A1 
PL     1.5 mm 
CS     600 kPa 
BS     450 kPa 
TR     100 kPa 

1) Ozna ení CE zajiš uje shodu se základními povinnými požadavky Sm rnice stavebních výrobk  tak, jak je uvedeno v EN 13167. 
V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ov eny oprávn nou, notifikovanou a akreditovanou t etí stranou. 

3. Dodate né vlastnosti materiálu 

Bod tavení (DIN 4102-17) 
Sou initel teplotní roztažnosti (EN 13471) 
M rné teplo (EN ISO 10456) 
Teplotní vodivost p i 0°C 

:
:
:
:

>1000 °C 
9 x 10-6 K-1

1 kJ/(kg·K) 
4.2 x 10-7 m2/sec 
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 Deska FOAMGLAS® READY BOARD T4+ je tvo ena vzájemn  slepenými 
deskami FOAMGLAS®. Horní strana izolace je kašírována asfaltovým 
zát rem a stavitelnou PE-fólií, spodní strana je kašírována skelným vláknem.

Zp sob dodání (obsah balení) 

 délka x ší ka [mm] 1200 x 600  

 tlouš ka [mm] 40 50 60 70 80 90 100 110

 po et desek v balení 6 5 4 4 3 3 3 2

 plocha v balení [m2] 4.32 3.60 2.88 2.88 2.16 216 216 1.44

 délka x ší ka [mm] 1200 x 600  

 tlouš ka [mm] 120 130 140 150 160 170 180

 po et desek v balení 2 2 2 2 2 14* 14*

 plocha v balení [m2] 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 10.08 10.08

* Není v balících, baleno po 14 ks na palet . 

1. Základní vlastnosti materiálu FOAMGLAS
®

Popis 

Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Provozní teplotní limity 
Faktor difúzního odporu (EN ISO 10456) 
Hydroskopi nost  
Kapilarita 

:

:
:
:
:
:

FOAMGLAS® je vyroben z vybraného recyklovaného skla (> 66%) a dalších 
b žn  se vyskytujících p írodních surovin (písek, vápenec). 
Izolace je zcela anorganická, neobsahuje žádné látky poškozující ozónovou 
vrstvu (CFC, HCFC apod.) ani protipožární aditiva nebo pojiva. 
Neobsahuje žádné organické ani t kavé látky. 
Materiál vyhovuje hodnocení Euroclass A1, neho lavé, bez toxických spalin 
od -260°C do +430°C 
µ = 
nulová 
nulová 

Výjime né vlastnosti izolace FOAMGLAS®   

Vodot sná Biologicky 
odolná 

Vysoce pevná 
v tlaku 

Kyselinovzdorná/
chemicky odolná

Snadno 
opracovatelná 

  

Neho lavá Neprodyšná pro 
vodní páru 

Tvarov  stálá Ekologická
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2. Vlastnosti materiálu dle EN 13167 
1)

Objemová hmotnost (± 10%) (EN 1602) 
Tlouš ka (EN 823) ± 2 mm 
Délka (EN 822) ± 2 mm 
Ší ka (EN 822) ± 2 mm 
Sou initel tepelné vodivosti (EN ISO 10456) 
Reakce na ohe  (EN 13501-1) 
Bodové zatížení (EN 12430) 
Pevnost v tlaku (EN 826 p íloha A) 
Pevnost v ohybu (EN 12089) 
Pevnost v tahu (EN 1607) 

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

115 kg/m3

od 40 do 180 mm 
1200 mm 
600 mm 

D  0.041 W/(m·K) 
Euroclass F (Jádrový materiál Euroclass A1) 
PL     1.5 mm 
CS     600 kPa 
BS     450 kPa 
TR     100 kPa 

1) Ozna ení CE zajiš uje shodu se základními povinnými požadavky Sm rnice stavebních výrobk  tak, jak je uvedeno v EN 13167. 
V rámci certifikace CEN Keymark jsou všechny uvedené vlastnosti ov eny oprávn nou, notifikovanou a akreditovanou t etí stranou. 

3. Dodate né vlastnosti materiálu 

Bod tavení (DIN 4102-17) 
Sou initel teplotní roztažnosti (EN 13471) 
M rné teplo (EN ISO 10456) 
Teplotní vodivost p i 0°C 

:
:
:
:

>1000 °C 
9 x 10-6 K-1

1 kJ/(kg·K) 
4.2 x 10-7 m2/sec 
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1. NÁZEV VÝROBKU :  POLYELAST EXTRA 

2. TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
2.1.  SN EN 13 707 : 2005 Hydroizola ní pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci 

st ech - Definice a  charakteristiky 
2.2.  SN EN 13 969 : 2005 Hydroizola ní pásy a fólie – Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a 

asfaltové pásy do izolace proti tlakové vod  - Definice a  charakteristiky 

3. Ú EL POUŽITÍ:   
3.1. Hydroizolace st ech. Pás se používá pro podkladní vrstva s vyššími nároky na tažnost, mechanickou 

odolnost a dlouhodobou životnost.
3.2. Hydroizolace podzemních ástí staveb a podzemních objekt  proti vlhkosti a vod . Pás se navrhuje 

proti zemní vlhkosti zpravidla v jedné vrstv , proti vod  minimáln  ve  dvou vrstvách. U izolací proti 
tlakové vod  vhodné kombinovat s pásy o vyšší pevnosti. P . pásy ady SKLOELAST. 

4. ZP SOB  POUŽITÍ:   
Pásy se zpracovávají natavováním na vhodný podklad. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu 
p i zpracování je +0 °C.Velikost p í ných a podélných spoj  100 (min. 80 mm). 

5. SLOŽENÍ PÁSU
5.1. Úprava horního povrchu pásu.  Jemnozrnný minerální posyp 
5.2. Asfaltová vrstva nad nosnou vložkou. Sm s asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v 

celkové tlouš ce min. 1 mm
5.3. Nosná vložka. Nosná vložka. Nosná vložka z polyesterového rouna,vyztužená, impregnovaná 

5.4. Asfaltová vrstva pod nosnou vložkou.  Sm s asfaltu modifikovaného elastomery s minerálními plnivy v 
celkové tlouš ce min. 1 mm 

5.5.  Úprava dolního povrchu pásu. Lehce tavitelná polymerní folie.

6. BALENÍ, ZNA ENÍ,DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ
6.1. Balení.  Pásy se dodávají v rolích o rozm rech 1m x 10,0 m x 4,0 mm. Role jsou zabezpe eny proti 

rozbalení vhodným zp sobem, nap . papírovým obalem nebo pomocí balicích pásek. Výrobky se dodávají 
na paletách fixovaných ve vertikální poloze.  

6.2. Zna ení. Údaje o výrobku jsou uvedeny na obalu (balicím pásku) nebo na identifika ním štítku, p ípadn
jejich kombinací a spl ují požadavky p íslušných norem.

6.3.Doprava. Doprava rolí se provádí ve vertikální poloze v uzav ených dopravních prost edcích.  P epravu v 
nekrytých dopravních prost edcích lze provést pouze v tom p ípad , že výrobky jsou p epravovány na 
paletách zabezpe ených smrš ovací fólií. 

6.4. Skladování. Role se skladují ve vertikální poloze na paletách. Role musí být chrán ny p ed 
p ímými pov trnostními vlivy,  hlavn  p ed slune ním zá ením a jinými zdroji tepla, které by 
mohly zp sobit jejich deformaci. 

6.5.Záruka. Záruka na funk nost 10 rok .  

Návin (plocha balení) 
(m2) 

Barva obalu  
Po et rolí na 

palet
Plocha na 
palet  (m2) 

Váha palety 
(kg) 

10 
páska horní- název výrobku, 

st ední-použití, dolní- 
DEHTOCHEMA BITUMAT

15 150 cca 720 

7. CERTIFIKA NÍ ZNA KA
íslo certifikátu : 1023-CPD-0038F, 1023-CPD-0037F                                               
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8. TECHNICKÉ PARAMETRY PÁSU

Charakteristika 
Zkušební metoda / 

klasifikace 
Jednotka Hodnota nebo údaj

Dle SN EN 13707, SN EN 13969: 

Zjevné vady SN EN 1850-1:2000 - bez zjevných vad 
Délka  SN EN1848-1:2000 m min.9,90 
Ší ka SN EN1848-1:2000 m min.0,99 
Plošná hmotnost pásu  SN EN1849-1:2000 g/m2 4500+/-250 

P ímost SN EN1848-1:2000 - 
max.odchylka 
20mm/10m 

Tlouš ka SN EN1849-1:2000 mm 4,0+/-0,2 

Vodot snost (60 kPa/24h) 
SN EN 1928:2001 

"Metoda A" 
- vyhovuje 

Reakce na ohe
SN EN 13501-1:2005      

EN ISO 11925-2:2004 
- t ída E 

Nejv tší tahová síla                                    
- p í ný sm r SN EN 12311-1:2000

N/50mm 550+/-150 

 - podélný sm r N/50mm 750+/-150 

Nejv tší protažení                                      
- p í ný sm r 

SN EN 12311-1:2000
% 45+/-10 

 - podélný sm r % 45+/-10 

Odolnost proti protrhávání (d ík 
h ebíku)  - p í ný sm r  

SN EN 12310-1:2000
N 300+/-80 

 - podélný sm r N 400+/-80 

Ohebnost p i nízké teplot
(pružnost) 

SN EN 1109:2000 °C max. -25 

Dle SN EN 13707

Odolnost proti stékání  p i zvýšené 
teplot

SN EN 1110:2000 °C min. 100 

Dle SN EN 13969 

Vliv chemikálií na vodot snost SN EN 1847:2001 - vyhovuje 

Vliv um l. stárnutí na vodot snost 
SN EN 1296:200        
SN EN 1928:2001 

- vyhovuje 

Propustnost vodních par SN EN 1931:2001 - 30000+/-6000   

Odolnost proti nárazu 
SN EN 12691:2006 Ø mm  

h=300mm  
min. 10 

Odolnost proti statickému zatížení 
SN EN 12730:2001 

"Metoda B" 
kg min. 15  

Smyková odolnost v p í ném spoji 
velikosti 100 mm 

SN EN 12317-1:2000 N/50mm 825+/-200 

Smyková odolnost v podélném 
spoji velikosti 100 mm 

SN EN 12317-1:2000 N/50mm 600+/-150 

                                                                                                    
Výrobek neobsahuje nebezpe né látky. 
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Interdrain

Pevnost v tahu Tažnost Mechanická odolnost Tloušťka

Plošná

hmotnost

Role

podélně příčně podélně příčně

proti

dynamickému

protržení (platí

pro geotextilii)

proti

protržení –

CBR (platí

pro

geotextilii)

při 20

kPa

při

200

kPa šířka délka plocha hmotnost

 [kN/m] [kN/m] [%] [%] [mm] [kN] [mm] [mm] [g/m2] [m] [m] [m2] [kg]

 EN ISO 10319 EN 918 EN ISO 12236 EN 964-1 EN 965     

GM 412 12 9 50 50 32 1,4 4,5 4,0 620 2 50 100 62

GM 512 13 10 50 50 32 1,4 5,5 5,0 770 2 50 100 77

GM 612 15 10 50 50 32 1,4 6,3 5,9 960 2 50 100 96



Poznámky:

Výrobek má na každé straně přesahy geotextilie o velikosti minimálně 10 cm. Tyto usnadňují instalaci a zabraňují pronikání písku.

V případě zájmu o technickou konzultaci kontaktujte technické oddělení společnosti GEOMAT (tel. 548 218 903; e–mail:

technika@geomat.cz).
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Interdrain

Propustnost vody v rovině výrobku při hydraulickém

gradientu 0,1 a

Propustnost vody v rovině výrobku při hydraulickém

gradientu 1,0 a Velikost průliny (platí

pro geotextilii)20 kPa 100 kPa 200 kPa 20 kPa 100 kPa 200 kPa

 [l/m/s] [l/m/s] [l/m/s] [l/m/s] [l/m/s] [l/m/s] [mm]

 EN ISO 12958 EN ISO 12956

GM 412 0,30 0,20 0,16 1,26 0,89 0,83 0,09

GM 512 0,33 0,26 0,23 1,64 1,25 1,10 0,09

GM 612 0,58 0,49 0,42 1,91 1,55 1,40 0,09


