
TOEPASSING

AANBRENGWIJZE EN -ADVIES
Rol ELASTOFLEX SA P of MINERAL ELASTOFLEX SA P af met de kleefzijde naar het aan-
brengoppervlak. Verwijder de helft van de afneembare film, plak het membraan op het dak vast
en verwijder vervolgens de andere helft van de film. Voorkom luchtbellen of rimpels onder het
membraan. Wordt het product op een schuin dak aangebracht, breng de membranen dan in de
hellingsrichting aan. Bovenaan de helling moet het membraan 20 tot 30 cm worden teruggesla-
gen en mechanisch worden bevestigd. Bij een helling van meer dan 20-30% moet het membraan
ook op de overlappingen mechanisch worden bevestigd (conform de toepasselijke UNI-norm).
Zorg dat de mechanische bevestiging door het volgende membraan wordt overlapt.
Besteed extra aandacht aan de overlappingen tussen de membranen. Gebruik voor een perfec-
te montage altijd een schaar, een cutter, een rol en een heteluchtblazer.
Het aanbrengoppervlak moet droog en schoon zijn en met een bitumineus voorstrijkmiddel zijn
voorbehandeld.
Overmatig vocht op het aanbrengoppervlak kan na het aanbrengen luchtbellen veroorzaken of
loslating van het membraan tot gevolg hebben. Breng ELASTOFLEX SA P of MINERAL
ELASTOFLEX SA P alleen aan bij temperaturen boven 5° C.
Stel ELASTOFLEX SA P of MINERAL ELASTOFLEX SA P niet aan slecht weer bloot.

KWALITEITSNORMEN EN GOEDKEURINGEN

ELASTOFLEX SA P en MINERAL ELASTOFLEX SA P worden gefabriceerd volgens het
NAT®-systeem, een innovatief fabricageproces dat productveroudering krachtig
tegengaat en de gebruiksduur vergroot.

ELASTOFLEX SA P
MINERAL ELASTOFLEX SA P

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
ELASTOFLEX SA P en MINERAL ELASTOFLEX SA P zijn bitumineuze membranen van hoge
kwaliteit, vervaardigd met ADESO®-technologie, het nieuwe systeem van Polyglass SpA.
ELASTOFLEX SA P en MINERAL ELASTOFLEX SA P zijn bitumineuze, elastomere membranen
(SBS) met een wapening van polyestervezels en in de lengterichting aangebrachte glasvezels.
Deze wapening biedt het product een uitstekende maatvastheid en goede verwerkingseigen-
schappen. ELASTOFLEX SA P wordt aan de bovenzijde beschermd door een film van polyethy-
leen, terwijl de Mineral-uitvoering is voorzien van een gelijkmatige laag van natuurlijk of gekleurd
steenslag van leisteen. De onderzijde heeft een innovatief, gepatenteerd uiteinde zonder kor-
rels, FASTLap®, en de membranen zijn behandeld met SEALLap®, een product dat de
dichtheid ter hoogte van de verbindingspunten verbetert. Deze gepatenteerde behandelingen staan
garant voor een uitstekende hechting van het membraan, zelfs onder extreme omstandigheden.
ELASTOFLEX SA P en MINERAL ELASTOFLEX SA P hebben een klevende onderzijde, die
beschermd wordt door een op het moment van aanbrengen te verwijderen film van polystyreen.
ELASTOFLEX SA P en MINERAL ELASTOFLEX SA P zijn in het bijzonder geschikt voor toe-
passing op thermoplastische isolatiematerialen, zoals geëxpandeerd polyurethaan en polysty-
reen, geëxtrudeerd polystyreen, houten dakbedekkingen en overal waar verhitting van het pro-
duct met een vlam niet nodig is.
ELASTOFLEX SA P maakt ook een verdere warm aan te brengen waterdichte bekleding van
bitumen mogelijk in plaats van een tweede zelfklevende laag. ELASTOFLEX SA P mag niet aan
de zon worden blootgesteld en is niet overschilderbaar.

ELASTOFLEX SA P (aan de onderzijde verwijderbare film, aan de bovenzijde film van polyethy-
leen) wordt hoofdzakelijk gebruikt als basislaag onder MINERAL ELASTOFLEX SA P (koud aan
te brengen dubbellaagse bekleding), als basislaag onder een warm aan te brengen membraan,
als beschermlaag voor houten vloeren en warmtegevoelige isolatieplaten (geëxpandeerd poly-
styreen, geëxtrudeerd polystyreen, polyurethaan, polyisocyanuraat) en als enkel membraan voor
eenvoudige waterdichtingen met een geringe blootstelling (onder vloeren, verticale details,
onder tegelvloeren, enz.). MINERAL ELASTOFLEX SA P wordt niet alleen gebruikt als afdek-
membraan voor ELASTOFLEX SA P, maar ook als een enkele laag voor hernieuwde dakbe-
dekkingen en eenvoudige waterdichtingen.
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MONOCOUCHE MEERLAAGS WORTELB DAMPWEREND FUNDERINGEN ONDER DAKPANESTENDIG
PRODUCT AL OL OV GWL

Z OHB Z OHB Z OHB
2 mm • • •

3,5 kg Gran. • •

AL: Afwerklaag - OL: Onderlaag - OV: Optrekkend vocht - GWL: Grondwaterlaag - Z: Zichtbaar - OHB: Onder hoge bescherming
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TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN
TEST TECHNISCHE MEETEEN- NOMINALE NOMINALE
METHODE EIGENSCHAP HEID WAARDE WAARDE
EN 1848-1 LENGTE m (15 -1%) ≥10
EN 1848-1 BREEDTE m (1 -1%) 1 (-0,5% +1,5%)
EN 1848-1 RECHTHEID mm/10 m Conform Conform
EN 1849-1 DIKTE mm 2 (±0,2) NPD
EN 1849-1 AREÏEKE MASSA kg/m2 NPD 3,5 (±10%)
EN 1928-B WATERDICHTHEID kPa Conform -
EN 1928-A WATERDICHTHEID mm/H2O - W1
EN 1928-B WATERDICHTHEID NA
EN 1296 KUNSTMATIGE VEROUDERING kPa Conform -

EN 1928-B WATERDICHTHEID NA BLOOTSTELLING
EN 1847 AAN CHEMISCHE STOFFEN kPa Conform -

EN 13897 WATERDICHTHEID NA REK BIJ
LAGE TEMPERATUUR % - -

EN 13501-5 GEDRAG BIJ EXTERNE BRAND - FRoof FRoof

EN 13501-1 BRANDKLASSE - F F
EN 12316 AFPELWEERSTAND VAN VERBINDINGEN N/50 mm - -
EN 12317 SCHUIFWEERSTAND VAN VERBINDINGEN N/50 mm - -
EN 12311-1 TREKSTERKTE: MAXIMAAL

Longitudinaal N/50 mm 400 (-20%) 400 (-20%)
Transversaal N/50 mm 300 (-20%) 300 (-20%)

EN 12311-1 BREUKREK
Longitudinaal % 35 (-15) 35 (-15)
Transversaal % 35 (-15) 35 (-15)

EN 12691-A WEERSTAND TEGEN STOOTBELASTING mm ≥700 ≥700
EN 12730-A WEERSTAND TEGEN STATISCHE BELASTING Kg ≥10 ≥10
EN 12310-1 NAGELDOORSCHEURSTERKTE

Longitudinaal N 130 (-30%) 130 (-30%)
Transversaal N 130 (-30%) 130 (-30%)

EN 1107-1 MAATVASTHEID % - ≤0,3

EN 1108 VORMVASTHEID BIJ CYCLISCHE
TEMPERATUURVERANDERINGEN mm - -

EN 1109 FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR °C ≤-20 ≤-20

EN 1110 KRUIPWEERSTAND BIJ
HOGE TEMPERATUUR °C ≥100 ≥100

EN 1109 FLEXIBILITEIT BIJ LAGE TEMPERATUUR
EN 1296 NA VEROUDERING °C - ≤-10

EN 1296 - EN 1297 WATERDICHTHEID NA
EN 1928 KUNSTMATIGE VEROUDERING mm/H2O - W1

EN 1296 - EN 1297 WATERDICHTHEID NA
EN 12311-1 KUNSTMATIGE VEROUDERING

MAXIMAAL
Longitudinaal N/50 mm - ±30% van de beginwaarde

Transversaal N/50 mm - ±30% van de beginwaarde

REUKREK
Longitudinaal N/50 mm - ±30% van de beginwaarde

Transversaal N/50 mm - ±30% van de beginwaarde

EN 12114 LUCHTDOORLATENDHEID VAN
BOUWCOMPONENTEN EN BOUWELEMENTEN - - NPD

EN 12039 KLEEFKRACHT VAN KORRELS % - ≤30%

EN 1931 EIGENSCHAPPEN VAN
WATERDAMPDOORLATENDHEID µ 20000 20000

EN 1850-1 ZICHTBARE FOUTEN - GEEN GEEN
ASTM D 1000 PELKRACHT N/10 mm ≥20 ≥20

Volgens EN 13707 (dakbanen voor waterafdichtingen) en EN 13969 TYPE T (funderingen) en EN 13859-1 (onderlagen).

VERPAKKING EN HOUDBAARHEID
PRODUCT DIKTE GEWICHT AFMETINGEN

mm kg/mq m
ELASTOFLEX SA P 2 - 1x15
MINERAL ELASTOFLEX SA P Grijs - 3,5 1x10
MINERAL ELASTOFLEX SA P Andere kleuren - 3,5 1x10
Op een droge plaats, zonder blootstelling aan direct zonlicht bewaren. Pallets nooit stapelen. De rollen rechtop houden. Het product
kan beschadigen door contact met oplosmiddelen of organische vloeistoffen. Niet aanbrengen bij te hoge of te lage temperaturen.
Voorkom beschadiging van het membraan met scherpe voorwerpen.
Neem voor meer informatie contact op met de technische serviceafdeling van Polyglass Europa SpA.
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KLEUREN
Bovenzijde bekleed met in verschillende kleuren verkrijgbare korrels:
grijs, groen, rood, wit, donkerbruin, zwart, brun bourgogne.

Alle hier gegeven informatie
heeft betrekking op standaard-
producten en wordt te goeder
trouw gegeven met inachtne-
ming van de toepassel i jke
fabricage- en testtoleranties.
POLYGLASS SPA behoudt zich
het recht voor om zonder voo-
rafgaande kennisgeving verbe-
teringen en wijzigingen in haar
producten aan te brengen.
POLYGLASS SPA kan niet aan-
sprakelijk worden gesteld voor
oneigenlijk gebruik van haar
producten.

POLYGLASS SPA - Registered Off ice: Viale Edoardo Jenner, 4 - 20159 Milano - I taly

Head O f f i c e : V i a de l l ’ A r t i g i a n a t o , 34 - 31047 Pon t e d i P i a v e ( Tre v i s o ) - I t a l y

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - e-mail: info@polyglass.it


