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Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. 

Attivita Isover              No. 1370-CPD-0050 
Via Ettore Romangoli 6       
20146 Milano 
Italy 

Výrobek:   Modifikovaný živičný pás s hliníkovou ochrannou fólií  
 MEGAVER AL   

Elastopolymerový asfaltový pás chráněný kovovou fólií z leštěného hliníku s 
vysokou tepelnou a mechanickou odolností vrchní vrstvy a dlouhou životností 

Výztužná vložka:  vložka ze skelných vláken 
Směs:   modifikovaná směs BPE 
Vrchní vrstva:   hliníková fólie 
Spodní vrstva:  tavná fólie 
Použití:   Izolace pod římsami na mostech (náhrada okapniček) 

Ochranná vrstva na mostovkách, na střešních konstrukcích 
Lemování žlabů, prostupů, detailů 

Aplikace:   pomocí propan butanových hořáků 
Norma:   EN 13707 

 
Popis 
MEGAVER AL je asfaltový izolační pás na vrchní straně opatřený hliníkovou fólií, zpevněný vložkou ze sklených 
vláken. MEGAVER AL vyroben ze speciální elasto-polymerové směsi (BPE) s vysokou flexibilitou až do -25°C.  
 
Aplikace 
Pří práci používejte osobní ochranné pomůcky a nekuřte. 
Aplikace izolačního pásu MEGAVER AL se provádí natavením spodní části pásu (speciální tepelně tavitelné fólie) 
pomocí PB hořáku k podkladu, který je ošetřený penetračním nátěrem. Při aplikaci postupujte velmi opatrně, 
plamen směřujte zejména na podklad nebo podkladní vrstvu, ke které má být izolační pás MEGAVER AL 
nataven. V žádném případě nesmí dojít k přehřátí pásu nebo kontaktu plamene s ochranou hliníkovou fólií, aby 
nedošlo k delaminaci fólie.  
Aplikaci izolačního pásu provádějte při teplotě od +5°C do +35°C 
Při aplikaci používejte max délku role 5 m. 
Při aplikaci používejte pracovní obuv s měkkou podrážkou. 
Nedoporučuje se často chodit po již aplikovaném pásu. 
 
Doporučené použití 
Asfaltový izolační pás MEGAVER AL se používá jako ochranná vrstva na mostovkách, izolace pod 
římsami na střešních konstrukcích např. lemování žlabů atd. V případě dalšího použití kontaktujte 
dodavatele materiálu.  
 
Skladování 
Materiál se skladuje na místech tomu příslušných v suchu, chladu a temnu. Materiál nesmí být 
vystaven slunečním paprskům a teplotám nad +5°C. Role se skladují ve svislé poloze. Doporučuje 
materiál byl použit do 5ti měsíců od dodání. 
 
Certifikáty 
Systém výroby Saint Gobain PPC Italia S.p.A  je certifikován podle systému řízení kvality dle EN ISO 
9001.  
Certifikát CE pro asfaltové pásy je v souladu s Evropským nařízením 89/106/CE schválený DPR 246 
dne 21.4.1993 a je v souladu s odkazem na technickou normu EN 13707-EN13969 a je podložen 
certifikátem č. 1370-CDP-0050 vydaným BVQI (č. 1370) 
 
Certifikát výrobce:  No. 1370-CPD-0050 
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Technické parametry: 

Vlastnost EN Značka T Výsledek 

Tloušťka pásu EN 1849-1 kg 10 % 3 - 4  

Délka role EN 1848-1 m ≥ 10 

Šířka role EN1848-1 m ≥ 1 

Vodotěsnost EN 1928  kPa ≥ 60  

Ohebnosti za nízkých teplot EN1109 °C ≤ -25 

Metoda umělého stárnutí při dlouhodobém 
vystavení nízké teplotě 

EN 1296-1109 °C +15°C -20 

Rozměrová stálost (EN 1107-1) - -  NPD 

Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě EN 1110 °C ≥ 100 

Pevnost v tahu: 
- podélná 
- příčná 

EN 12311-1 N/50 mm -20%  
650 
550 

Tažnost: 
- podélná 
- příčná 

EN 12311-1 % -2 a.v.  
3 
3 

Odolnosti proti protrhávání (dřík hřebíku) 
- podélná 
- příčná 

EN 12310-1 N -30%  
150 
150 

Odolnost proti statickému zatížení EN 12730 - -  NPD 

Odolnost proti nárazu EN 12691  - -  NPD 

Propustnost vodní páry EN 1931 μ - 670 000 

Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce 
na oheň 

EN 13501-1 - - CLASS F 

Klasifikace podle výsledků zkoušek střech 
vystavených vnějšímu požáru 

EN  13501-5 - - Froof  

Tvarová stálost při cyklických změnách 
teploty 

EN 1108 mm - 2 

NPD – žádný ukazatel není stanoven 
 
EN 13707 Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a 
charakteristiky 
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