
                                    
VEDASTAR® 

Производител                                           VEDAG GmbH
                                                                     Flinschstr. 10 - 16
                                                                     D-60388 Frankfurt

Продуктът е сертифициран от 1995 по EN ISO 9001.През октомври 2005 и  февруари 
2006  бяха  разрешени  сертификатите  относно  продуктовия  контрол,  съобразно  с 
изискванията на  DIN EN 13707  и DIN EN 13969. 

Продуктът:
             
 Vedastar  е една  полимербитумна, студенозалепваща се мембрана, 
 предназначена  за  многопластови покривни изолации с по –високо 
 качество, съобразени с техническите  стойности на DIN 13707  и DIN V 
 20000-201  далеч от минималните изисквания на нормата.

Съдържание на продукта:           

Горна страна-синьозелен шиферен дребен чакъл или зърнесто есенно
кафяво с отстраняващ се надлъжен край.                                       
Основа- НТ еластомерен битум, долна страна самозалепваща се.
Покривен слой- КТР –полиестер със стоманени нишки 200 g/ml
Долна страна – отстраняващо се фолио 

Указания за съхранение:

Рулата трябва да се съхраняват във вертикално положение и предпазени от влага, 
UV- лъчи и жега.   През студения сезон,  рулата се изваждат от защитения от мраз 
склад,  непосредствено преди полагането. 

Указания за изхвърляне:

Полимербитумните и битумни мембрани както и строителния боклук могат да бъдат 
подложени на термична обработка без да застрашават околната среда (Европейски 
Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „Битумни смеси”).



Допълнителни указания за  потребителя:         
    
Да се спазват инструкциите и нормативите за боравене с открит пламък. 

Технически стойности:

Свойства според DIN EN 13707 Изм.единици Производстве
ни 
показатели

5.2.1   Видим дефект - няма дефекти
5.2.2   Дължина        m >5.0

5.2.2   Ширина        m >1.0
5.2.2   Праволинейност    mm/10m <20 пълно
5.2.2   Дебелина       mm >4.0
5.2.3  Водоплътност (метод В)        кPa   >200(24 часа)
5.2.5.1 Поведение при външен пожар           -        Вroof (t1)

5.2.5.2 Поведение при пожар           -        клас Е

5.2.8.2  Съпротивление  на  срязване 
на шева   надл./напр      N/50mm

          KLF

5.2.9 Пропускливост на водни пари           - μ =20.000

5.2.10  Поведение  на  опън 
:максимална сила на опън
надл./напр.

     N/50mm ≥1000/900

5.2.10  Поведение  на  опън: 
удължение напр./дадл.          % ≥40/40

5.2.11  Съпротивление  с/у  ударно 
натоварване         mm KLF

5.2.12  Съпротивление  с/у  статично 
натоварване          kg KLF

5.2.13 Съпротивление с/у раздиране
надл./напр           N KLF

5.2.14 Кореноустойчивост            - KLF

5.2.15  Запазване на размери           % KLF

5.2.17  Поведение  на  огъване  при 
ниска температура   горе/долу         º C ≤ -35 /  -30

5.2.18 Топлоустойчивост  горе/долу         º C ≥ +130 / +105

5.2.19  Изкуствено  стареене  при 
продължително  натоварване  на 

        º C
        º C

KLF



висока температура (12 седмици)

5.2.20  Оронване  на  посипката 
(загуба)           % KLF

Числените стойности са номинални и лежат под статистическата грешка. Възможни 
са  технически  промени.  Потребителят  трябва  сам  да  прецени  дали  продуктът  е 
подходящ в неговия случай на приложение и дали разполага с актуална версия на 
този продуктов лист.

                                                                                 KLF-няма данни


