Bitumelit SBS5800
Elastomermodifierad enlagstäckning för yttertak

Eurotema

Bitumelit SBS5800
Bitumelit SBS5800 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av
polymiserad bitumen,avsedd för enlagstäckning av yttertak, vid
såväl nyproduktion
som renovering.
Bitumelit SBS5800

Skiffer

Bitumelit SBS5800 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd av polymiserad bitumen,
avsedd för enlagstäckning av yttertak, vid såväl nyproduktion som renovering.

SBS-modifierad asfalt
Polyesterstomme
SBS-modifierad asfalt
Polyetenfolie

Produktbeskrivning
Bitumelit SBS5800 består av destillerad asfaltbitumen
modifierad med mjukgörande elastomer (SBS). Produkten är uppbyggd på en kraftig förimpregnerad, nålfiltad
kompositstomme av spunbond polyester och glasfiber,
vilket ger produkten mycket god dimensionsstabilitet.
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gamla papptäckningar på ovan nämda
underlag.
Testad och P-märkt av SP, certifikat
nr. SCO584-14 i enlighet med Boverkets
7x1m
Byggregler (BBR) och uppfyller SBS5800
tätskiktsklass
TKY-A-0234.
Kontrollavtal
VTT, nr. VTT-V12301-06
Verkan av eld &med
P-märkning
Tätskiktsmattan är godkänd i brandteknisk klass T för

Leveransdata
applicering på brännbara och obrännbara underlag

och gamla
papptäckningar påFormat/m:
ovan nämda
underlag.
Artikelnr:
4040
7x1m		
Testad2:och
nr. SCO584-14
i
5,8 P-märkt av SP, certifikat
Pallformat/mm:
1200x1000mm
Vikt/m
enlighet
med161
Boverkets Byggregler (BBR) och uppfyller
Antal
m2/pall:
tätskiktsklass TKY-A-0234.
Kontrollavtal med VTT, nr. VTT-V12301-06

Teknisk data (EN13707:2004+A2:2009)
Egenskaper

Enhet

Värde

Nominell tjocklek

mm

5,2

Teknisk
data
Nominell
vikt

(enligt harmoniserad
standard N13707:2004+A2:2009)
g/m2
5 800

Bärare

Egenskaper

Vattentäthet (24h prov)

Enhet

g/m2
1m vp

Nominell tjocklek
mm
Yta
Nominell vikt
g/m2
Draghållfasthet
Bärare
g/m2 N/50mm
Vattentäthet (24h prov)
1m vp
Brottöjning
%
Yta
Täthet efter töjning i kyla N/50mm
%
Draghållfasthet
Brottöjning
%
Täthet efter töjning i kyla
%

Värde

180
tät

5,2
Ö: Skiffer U:p/e folie
5 800
Längs: 900, Tvärs: 700
180
tät
Längs: 50, Tvärs: 50
Ö: Skiffer U:p/e folie
tät Tvärs: 700
Längs: 900,
Längs: 50, Tvärs: 50
tät

I samarbete med If Skadeförsäkring utfärdas en 15 årig,
I samarbete med If skadeförsäkring utfärdas 5+5+5
(5+5+5
år) kompletterande
entreprenadförsäkring
som
årig kompletterande
entreprenadförsäkring
som
garanterar
ersättning
ev.även
skada
även i händelse om
garanterar ersättning
för ev.för
skada
i händelse
om entreprenören försätts
försätts i konkurs.
entreprenören
i konkurs.
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