
Technológiai innováció az
öntapadó lemezek terén

ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIA
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elastoFleX sa p, elastoFleX sa p Mineral, spider p, spider p Mineral,
polYvap sa, polYsticK tU plUs és adesogUard
AADDEESSOO®® technológiával elŐállÍtott öntapadó
leMezeK

Miért válassza az öntapadó
technológiát?
Az AADDEESSOO®® öntapadó lemezek új generációja az iparág
leginnovatívabb modifikált bitumenes vízszigetelő
termékeit jelenti.

Az egyedülálló AADDEESSOO®® öntapadó lemezek már több
éve bizonyítják kiválóságukat, melyet számos építtető,
épülettulajdonos, tervező és tetőfedő szakember
támaszt alá, ezzel az élvonalba helyezve a POLYGLASS-t.
Az AADDEESSOO®® öntapadó lemezek a legújabb bitumenes
tapadási technológiát ötvözik a legkülönfélébb
felületeken alkalmazott és jól bevált vízszigetelő
összetevőkkel.
Amennyiben gondosan és az apró részletekre is
odafigyelve helyezik fel, az AADDEESSOO®® termékek hosszan
tartó, ellenálló vízszigetelést biztosítanak.

Az AADDEESSOO®® öntapadó lemezek gyártásának forradalmi
koncepciója révén - mely ötvözi a POLYGLASS®
szabadalmaztatott kettős keverék technológiát, a
szabadalmaztatott zúzalékmentes lemezvég-átfedést,
FASTlap-et és a szintén szabadalmaztatott SSEEAALLLLAAPP®®
gyári bevonatot - a POLYGLASS®  iparág-vezetőnek
számít a lakóházak és kereskedelmi egységek
tetőszigetelése terén.
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ELŐNYÖK

Biztonságos alkalmazás
Az AADDEESSOO®® technológiával előállított POLYGLASS® SA
öntapadó lemezek alkalmazása esetén nincs szükség
lángolvasztásra és kenésre, azaz nincs szükség nyílt láng
használatára a tetőn.

Könnyen kezelhető
Gyors és könnyű alkalmazás. Az AADDEESSOO®® technológiával
előállított POLYGLASS® SA öntapadó lemezek
felhelyezése gyorsabb, mint a hagyományos
rendszereké. 

hordózófelületek széles körén
alkalmazható
Az AADDEESSOO®® technológiával előállított POLYGLASS® SA
öntapadó lemezek számos elterjedt felületre
felhelyezhetők, beleértve a hőszigetelést is.

Függőleges falak
Az AADDEESSOO®® öntapadó lemezek alkalmazása függőleges
felületeken, föld alatti pincefalakon is különösen
egyszerű és hatékony.

ökologikus, szagtalan
Környezetbarát!
Nincs többé füst, szag és zaj.

tiszta és szennyeződésmentes alkalmazás
Nincs bitumen-megfolyás és lángolvasztás vagy meleg
kenés által okozott szennyeződés. Nem kell foglalkozni
a kiürült tárolóedények megsemmisítésével.
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öntapadó leMezeK
Mit jelent az AADDEESSOO®® technológia?
Az AADDEESSOO®® technológia a kétkeverékes öntapadó lemezek gyártásának forradalmi megközelítése, melyben a felső,
időjárásnak kitett felületén professzionális időjárásálló réteg, míg a hordozóréteggel ellátott alsó felületén erős
öntapadó réteg található..

Gyárilag kezelt

ÖNTAPADÓ fólia

Merevítés

Lehúzható fólia

Gyárilag kezelt

Zúzalékmentes lemezvég-átfedés

MMS*
Felületképzések (zúzalék/
homokolt/poliole&n fólia)

MSS

Kiváló minőségű vízzáró vegyület

*MSS
HomokoltZúzalék FilcesPolyole&n fólia

AZ AADDEESSOO®® TULAJDONSÁGAI
“Mvacc" (Multiple Variable
Advanced Compound Coating)
gyártási eljárás

Ez egy olyan gyártási eljárás, mely során a hordozó
réteg két ellentétes oldalára két különböző keveréket
visznek fel. 
Előnyei
- "Valós" app, sBs és tpo keverék a felső oldalon, mint a
lángolvasztásos termékeken, a jól ismert minőségben.
- Kiváló járhatóság a felső felületükön is öntapadó
lemezekkel szemben.
- Az öntapadó összetevő a felső összetevő
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül is remekül
tapad.

sBs Kettős keverék
Egy olyan gyártási folyamat, amely az időjárásnak kitett
felületen lehetővé teszi az SBS keverék, míg a
hordozóréteg alsó oldalán az öntapadó keverék
alkalmazását.
Előnyei
- Kiváló minőségű sBs keverék a felső oldalon, mint a
lángolvasztásos termékeken, a jól ismert minőségben.
- Kiváló járhatóság a felső felületükön is öntapadó
lemezekkel szemben.
- Az öntapadó összetevő a felső összetevő
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül is remekül
tapad.

app Kettős keverék
(szabadalmaztatott)
Egy olyan gyártási folyamat, amely az időjárásnak kitett
felületen lehetővé teszi az app keverék, míg a hordozó
réteg alsó felszínén az öntapadó keverék alkalmazását.
Előnyei
- Kiváló minőségű APP keverék a felső oldalon, mint a
lángolvasztásos termékeken, a jól ismert minőségben.
- Kiváló járhatóság a felső felületen a felső felületükön is
öntapadó lemezekkel szemben.
- Az app alapú öntapadós termékek melegnek kitett
helyeken ill. nyáron is alkalmazhatóak: használatukkal
elkerülhető a lágyulás és jobb UV-ellenállást
biztosítanak.
- Az öntapadó összetevő a felső összetevő
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül is remekül
tapad.

TPOTPO

tpo Kettős keverék
(szabadalmaztatott)
Egy olyan gyártási folyamat, amely az időjárásnak kitett oldalon
lehetővé teszi a tpo keverék, míg a hordozóréteg alsó oldalán
az öntapadó keverék alkalmazását.
Előnyei
- A tpo keverék a felső oldalon, mint a lángolvasztásos
termékeken, a jól ismert minőségben.
- Kiváló járhatóság a felső felületen a felső felületükön is
öntapadó lemezekkel szemben.
- Az öntapadó összetevő a felső összetevő
tulajdonságainak megváltoztatása nélkül is remekül
tapad.
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Az AADDEESSOO®® jELLEmzŐi 

Olyan szabadalmaztatott
eljárás, mely során a
palaőrleményes lemezeket
őrleménymentes tekercsvégekkel gyártják. A
végátfedések szélét eltávolítható fólia védi.
Előnyei
- Nincs szükség a végek melegítésére és az őrlemény
lekaparására.
- Rövidebb idő alatt lerakható.
- Alacsonyabb anyag- és munkaköltség.
- A tekercsek gyors, tiszta és egyszerű átfedését
biztosítja.
- Erősebb, megbízhatóbb varratok.
- Esztétikus kivitel.
- Kevesebb utómunka és javítás.

U.S. PATENT No. 5,766,729; No. 5,843,522; AND No. 5,964,946

A lemez átfedő részeire
gyárilag felvitt
ragasztóanyag a záróképesség fokozása érdekében.
Előnyei
- Az egymásra helyezett lemezek még alacsony
hőmérsékleten is azonnal megkötnek.
- Nincs szükség tömítőanyagra vagy masztixra.
- Rövidebb idő alatt felhelyezhető.
- Alacsonyabb anyag- és munkaköltség.
- A tekercsek gyors, tiszta és egyszerű átfedését
biztosítja.
- Jelentősen erősebb kötés az átfedéseknél.
- Azonnali vízzárást biztosít a tetőn.

MSS

Mss Multiple surfacing solution
Olyan rugalmas gyártási folyamat, amely lehetővé teszi a
személyre szabott felületekkel történő felhasználást és széles
körű tetőszigetelési megoldást kínál. 
Előnyei
- Csúszásbiztos.
- UV sugárzás álló
- Tartós kitettség
- Esztétikus.
- Kopásálló felszín.
- „Ragasztható” felület.
- Foltmentes felület.
- Nagyfokú ellenállás a szennyezőanyagoknak:
- Kiváló bevonattapadás.
- Kiváló kibocsátási értékek.
- Magas visszaverő képesség.

 HASZNÁLATÁVAL

NÉLKÜL
 HASZNÁLATÁVAL

NÉLKÜL

FFAASSTTLLAAPP®®®

elősegíti a szélek tapadását
Az őrleményes modifikált bitumenes lemeztekercs-végek
átfedésének lezárása mindig is nehéz és fáradságos művelet
volt. Ha nem sikerül megfelelően felhevíteni és egymásba

ágyazni a zúzalékot,
előfordulhat, hogy nem
sikerül megbízható és
tartósan tapadó széleket
létrehozni (hámlás). Ha
túlhevül a zúzalékos terület,
megvetemedhet, illetve
megsérülhet a
hordozóréteg vagy
károsodhat a modifikált
keverék.

A POLYGLASS® szabadalmaztatott technológiája, a FFAASSTTLLAAPP®®
lehúzható fólia segítségével előzi meg a tökéletlen tapadást,
biztosítja a őrleménymentes tekercsvégeket, ami elősegíti a
szélek tapadását.
A fólia könnyen és tisztán eltávolítható, így minimálisra csökken
a szélek tökéletes tapadásához szükséges munka és idő.

SSEEAALLLLAAPP®®®

elősegíti a tapadást
A SSEEAALLLLAAPP®®® egyedülálló,
szabadalmaztatott gyártási
technológia a tekercsszélek
(oldalsó átfedés és
tekercsvég átfedés)
tapadásának elősegítése
érdekében.
Előnyei
AZONNALI KÖTÉS
Azonnali, tartós kötés az egymáson fekvő lemezek között, még
alacsony hőmérsékleten is.
KÖLTSÉGTAKARÉKOS
Nincs szükség külső tömítőanyagra vagy masztixra az
átfedések kötéséhez.
MUNKAMEGTAKARÍTÁS
A szélekre gyárilag felvitt ragasztóanyagnak köszönhetően
gyorsabb a szigetelő lemezek felhelyezése.
KÖRNYEZETBARÁT
Nincs szükség külön tömítőanyagra vagy masztixra, mint a
többi lemeznél. Ezért a tetőfedés után nem keletkezik
megsemmisítendő üres masztixos vödör vagy tubus.
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terMéKválasztéK
elastoFleX sa p
elastoFleX sa p Mineral 

Az elastoFleX sa p és a Mineral
elastoFleX sa p kiváló minőségű,
előregyártott, bitumenes lemez, mely
a Polyglass Europa SpA által
kifejlesztett új ADESO®
keverékrétegzési technológiával
készül.
Az elastoFleX sa p és a Mineral
elastoFleX sa p hosszirányú
üvegszállal megerősített poliészter
hordozóréteggel, elasztomer
vegyületből (SBS) készült. A fenti
hordozóréteg biztosítja a termék
kiváló mérettartását és jó helyi

feldolgozhatóságát. 
Az elastoFleX sa p-t a felső oldalán polietilén fólia
védi, míg a MINERAL változatnál a felső oldalon ásványi
palaréteg található, mely lehet természetes vagy
színezett. 
Ezek a szabadalmaztatott kezelések biztosítják a
lemezek kiváló tapadását még a legnehezebb
helyzetekben is. 
Az elastoFleX sa p és a Mineral elastoFleX sa p
alsó oldala öntapadó, melyet a felhelyezésnél
eltávolítandó egyrétegű szilikon polietilén fólia véd. 

polYvap sa
A polYvap sa kiváló minőségű,
mindkét oldalán tapadó bitumenes
lemez, mely a Polyglass Europa SpA
által kifejlesztett új ADESO®® rétegzési
technológiával készült. A polYvap
sa speciális, öntapadó elasztomer
(SBS) keverék, alumíniumfólia betéttel.
Ez a hordozóréteg biztosítja a termék
kiváló mérettartását, jó szilárdsági
tulajdonságait, teljes párazárását és
kiváló helyi feldolgozhatóságát.
A polYvap sa mindkét oldalát

egyrétegű szilikon polietilén fólia védi, melyet a lemez
felhelyezésénél kell eltávolítani.
Mivel mindkét oldalán tapad, a polYvap sa kiváló
tapadást biztosít mind a felfekvési felületen, mind pedig
azon anyagok számára, melyeket a lemezre fektetnek
(legyen az akár hőszigetelés, akár vízszigetelő lemez).

AADDEESSOOshield sa
Az AADDEESSOOshield sa bitumenes,
előregyártott, mindkét oldalán tapadó,
kiváló minőségű lemez, mely a Polyglass
SpA által kifejlesztett ADESO®, új, keverék
rétegzési technológiával készült.
Az AADDEESSOOshield sa öntapadó, SBS
elasztomerrel készült lemez, melyet
hosszanti üvegszálakkal megerősített és
szilárdított, nem-szőtt, poliészter
hordozóval erősítettek meg. Ez a
megerősítés kiváló mérettartást, jó
mechanikus teljesítményt és az építési

területen kiváló feldolgozhatóságot biztosít. Mindkét
AADDEESSOOshield sa réteget polietilén fólia védi, melyet
az alkalmazás során távolítson el.

spider p
spider p Mineral 

A spider p és a Mineral spider p
kiváló minőségű, előregyártott
bitumen lemez, melyek a Polyglass
Europa SpA által kifejlesztett új
ADESO® rétegzési technológiával
készültek.
A spider p és a Mineral spider p
poliészter szállal és hosszirányú
üvegszállal megerősített elasztomer
vegyületből (APP) készült. A fenti
hordozóréteg biztosítja a termék
kiváló mérettartását és jó helyi

feldolgozhatóságát. A spider p-t a felső oldalán
polietilén fólia védi, míg a MINERAL változatnál a felső
oldalon ásványi palaréteg található, mely lehet
természetes vagy színezett. Ezek a szabadalmaztatott
kezelések biztosítják a lemezek kiváló tapadását még a
legnehezebb helyzetekben is.
A spider p és a Mineral spider p alsó oldala
öntapadó, melyet a felhelyezésnél eltávolítandó
egyrétegű szilikon polietilén fólia véd.
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polYsticK tU plUs
A polYsticK tU plUs kiváló
minőségű öntapadó bitumenes
lemez, mely a Polyglass Europa
SpA által kifejlesztett új ADESO®
rétegzési technológiával készült. A
polYsticK tU plUs bitumenes
vízszigetelő lemez üvegszál
erősítéssel, és a felső oldalán
található poliészter összetevő
miatt kiváló szilárdsági
tulajdonságú. A polYsticK tU
plUs-t kifejezetten cserepek alatti

használatra tervezték. A cserepek ragasztóval vagy
habarccsal közvetlenül felhelyezhetők a polYsticK tU
plUs rétegre. �0%-nál meredekebb tetőkön a
polYsticK tU plUs az átfedések alatti mechanikai
rögzítéssel is használható. A polYsticK tU plUs
magas hőmérséklettel szembeni ellenállása kiváló. A
polYsticK tU plUs a SEALLAP®® innovatív öntapadó
átfedésű megoldást használja. A SEALLAP®® olyan
speciális szegély, melynek felületén tapadó enyv
található, további biztonságot nyújtva az átfedések
kialakításánál. A polYsticK tU plUs lemez felső
oldalán poliészter filc található, mely a felhelyezésnél jó
fogást biztosít.

terMéKválasztéK 
AADDEESSOOgUard

Az AADDEESSOOgUard kiváló minőségű,
öntapadó, jó minőségű polimerekkel
módosított bitumen lemez, mely a
Polyglass Europa SpA által kifejlesztett
ADESO®, új, keverék rétegzési
technológiával készült.
Az AADDEESSOOgUard bitumenes
vízszigetelő SBS elasztomerrel készült
lemez, melyet hosszanti üvegszálakkal
megerősített és szilárdított, a felső
oldalán nagysűrűségű polietilén réteggel
(HDPE) fedett, ezáltal a keverék

mechanikusan ellenállóbb, így a termék különösen
alkalmas alaptestek, függőleges felületek (falak,
szivárgó víz), padló alatti párazáró szigetelésként.
A tekercsek oldal- és végszegélyei teljesen tapadók a
lehető legnagyobb biztonságot nyújtva az átfedések
kialakításánál. 
Az AADDEESSOOgUard alsó oldala öntapadó, melyet a
felhelyezésnél eltávolítandó, a lemez felületét
hosszirányban két félre osztó, egyrétegű szilikon
polietilén fólia véd. 
Az AADDEESSOOgUard többcélú, nagy mechanikai
szilárdságú, méretstabil és extrém tapadóerejű
vízszigetelő lemez.
E tulajdonságok miatt az AADDEESSOOgUard különösen
jelentős falakra alkalmazott vízszigetelés.
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MŰszaKi adatoK
Vizsgálati MŰszaKi MértéK-
Módszer JelleMzŐ egYség névleges értéK

EN 1848-1 HOSSZÚSÁG m (15  -1%) ≥10 (15  -1%) ≥10
EN 1848-1 SZÉLESSÉG m (1  -1%) 1 (-0,5% +1,5%) (1  -1%) 1 (-0,5% +1,5%)
EN 1848-1 EGYENESSÉG mm/10 m Meghaladja Meghaladja Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSÁG mm � (±0,�) NPD � (±0,�) NPD
EN 1849-1 FELÜLETTÖMEG kg/m� NPD �,5 (±10%) NPD �,5 (±10%)
EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG kPa Meghaladja - Meghaladja -
EN 19�8-A VÍZZÁRÓSÁG mm/H�O - W1 - W1
EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS 
EN 1�96 UTÁN kPa Meghaladja - Meghaladja -

EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG VEGYI ANYAGOKKAL 
EN 1847 SZEMBEN kPa Meghaladja - Meghaladja -

EN 1�897 VÍZZÁRÓSÁG KIS HŐMÉRSÉKLETEN 
VALÓ NYÚJTÁST KÖVETŐEN % - - - -

EN 1�501-5 KÜLSŐ TŰZZEL SZEMBENI TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY FRoof FRoof FRoof FRoof

EN 1�501-1 TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ - F F F F
EN 1��16 LEFEJTÉSI ELLENÁLLÁS TOLDÁSNÁL N/50 mm - - - -
EN 1��17 ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA N/50 mm - - - -
EN 1��11-1 HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX

Hosszirányban N/50 mm 400 (-�0%) 400 (-�0%) 400 (-�0%) 400 (-�0%)
Transversal N/50 mm �00 (-�0%) �00 (-�0%) �00 (-�0%) �00 (-�0%)

EN 1��11-1 SZAKADÁSI NYÚLÁS
Hosszirányban % �5 (-15) �5 (-15) �5 (-15) �5 (-15)
Keresztirányban % �5 (-15) �5 (-15) �5 (-15) �5 (-15)

EN 1�691-A ÜTÉSELLENÁLLÁS mm ≥700 ≥700 ≥700 ≥700
EN 1�7�0-A STATIKUS TERHELÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS Kg ≥10 ≥10 ≥10 ≥10
EN 1��10-1 TOVÁBBSZAKÍTÁSI ELLENÁLLÁS

Hosszirányban N 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%)
Keresztirányban N 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%) 1�0 (-�0%)

EN 1107-1 MÉRETTARTÓSÁG % - ≤0,� - ≤0,�
EN 1108 ALAKTARTÓSÁG CIKLIKUSAN VÁLTOZÓ 

HŐMÉRSÉKLETEN mm - - - -

EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG °C ≤-�0 ≤-�0 ≤-10 ≤-10
EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG ALUL °C - - - -
EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG FELÜL °C - - - -
EN 1110 HAJLÍTHATÓSÁG MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN °C ≥100 ≥100 ≥110 ≥110

EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG MESTERSÉGES
EN 1�96 ÖREGÍTÉS UTÁN °C - ≤-10 - -

EN 1110 HAJLÍTHATÓSÁG MESTERSÉGES 
EN 1�96 ÖREGÍTÉS UTÁN °C - - - ≥100

EN 1�96 VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN µ - - - -

EN 1�96 VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN
EN 1�97 mm/H�O - W1 - W1
EN 19�8
EN 1�96 SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGOK
EN 1�97 MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN
EN 1��11-1 HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX

Hosszirányban N/50 mm - ±�0% kezd.ért. - ±�0% kezd.ért.
Keresztirányban N/50 mm - ±�0% kezd.ért. - ±�0% kezd.ért.
SZAKADÁSI NYÚLÁS
Hosszirányban N/50 mm - ±�0% kezd.ért. - ±�0% kezd.ért.
Keresztirányban N/50 mm - ±�0% kezd.ért. - ±�0% kezd.ért.

EN 1�97 MESTERSÉGES ÖREGEDÉS HOSSZÚ IDEIG  
TARTÓ UV-SUGÁRZÁS, MEGEMELT HŐMÉRSÉKLET kPa - - - -
ÉS VÍZ KOMBINÁLT HATÁSÁVAL

EN 1�114 ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS ÉPÜLETELEMEK 
LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGE - - NPD - NPD

EN 1�0�9 HINTŐANYAG TAPADÁSA % - ≤�0% - ≤�0%
EN 19�1 PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK µ �0000 �0000 �0000 �0000

EN 1847 VÍZÁLLÓSÁG TARTÓSSÁGA VEGYI 
EN 19�1 ANYAGOKKAL SZEMBEN kPa - - - -

EN 1�96 PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK
EN 19�1 ÖREGÍTÉS HATÁSÁRA kPa - - - -
EN 1850-1 LÁTHATÓ HIBÁK - NINCS NINCS NINCS NINCS
ASTM D 1000 HÁMLÁS N/10 mm ≥�0 ≥�0 ≥�0 ≥�0
a leMez használata töBBrétegŰ töBBrétegŰ töBBrétegŰ töBBrétegŰ

A.R.-L. F.R.-L. A.R.-L. F.R.-L.
F.r.: Fedőréteg - a.r.: alsó réteg – t.n.: talajnedvesség - - l.: látszó alap alátét leMez alap alátét leMez
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98

MŰszaKi adatoK
vizsgálati MŰszaKi MértéK-
Módszer JelleMzŐ egYség névleges értéK

METHOD SHEET MEASURE
EN 1848-1 HOSSZÚSÁG m (15  -1%) (15  -1%) (15  -1%) ≥�0
EN 1848-1 SZÉLESSÉG m (1  -1%) (1  -1%) (1  -1%) 1 (-0,5% +1,5%)
EN 1848-1 EGYENESSÉG mm/10 m Meghaladja Meghaladja Meghaladja Meghaladja
EN 1849-1 VASTAGSÁG mm � (±0,�) � (±0,�) 1,8 (±0,�) � (±0,�)
EN 1849-1 FELÜLETTÖMEG kg/m� NPD NPD NPD NPD
EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG kPa Meghaladja Meghaladja Meghaladja W1
EN 19�8-A VÍZZÁRÓSÁG mm/H�O - - - -
EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS 
EN 1�96 UTÁN kPa - - Meghaladja -

EN 19�8-B VÍZZÁRÓSÁG VEGYI ANYAGOKKAL 
EN 1847 SZEMBEN kPa - - Meghaladja -

EN 1�897 VÍZZÁRÓSÁG KIS HŐMÉRSÉKLETEN VALÓ 
NYÚJTÁST KÖVETŐEN % - - Meghaladja -

EN 1�501-5 KÜLSŐ TŰZZEL SZEMBENI TELJESÍTMÉNY OSZTÁLY - - - - -
EN 1�501-1 TŰZZEL SZEMBENI REAKCIÓ - F F F F
EN 1��16 LEFEJTÉSI ELLENÁLLÁS TOLDÁSNÁL N/50 mm - - - -
EN 1��17 ÁTLAPOLÁSOK ELLENÁLLÁSA N/50 mm 400/150 (-�0%) �00/�00 (-�0%) �00 (-�0%) -
EN 1��11-1 HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX

Hosszirányban N/50 mm 500 (-�0%) 400 (-�0%) 500 (-�0%) �00 (-�0%)
Keresztirányban N/50 mm �00 (-�0%) �00 (-�0%) 400 (-�0%) �00 (-�0%)

EN 1��11-1 SZAKADÁSI NYÚLÁS
Hosszirányban % 4 (-�) 50 (-15) 100 (-�0) � (-�)
Keresztirányban % 4 (-�) 50 (-15) 100 (-�0) � (-�)

EN 1�691-A ÜTÉSELLENÁLLÁS mm ≥600 ≥600 ≥�00 -
EN 1�7�0-A STATIKUS TERHELÉSSEL SZEMBENI ELLENÁLLÁS Kg - - ≥5 -
EN 1��10-1 TOVÁBBSZAKÍTÁSI ELLENÁLLÁS

Hosszirányban N 100 (-�0%) 150 (-�0%) �00 (-�0%) 70 (-�0%)
Keresztirányban N 100 (-�0%) 150 (-�0%) �00 (-�0%) 70 (-�0%)

EN 1107-1 MÉRETTARTÓSÁG % - - ≤0,� ≤0,�
EN 1108 ALAKTARTÓSÁG CIKLIKUSAN VÁLTOZÓ 

HŐMÉRSÉKLETEN mm - - - -

EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG °C ≤-�5 - ≤-�5 -
EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG FELÜL °C - ≤-�5 - ≤-10
EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG ALUL °C - ≤-�5 - - ≤-10
EN 1110 HAJLÍTHATÓSÁG MAGAS HŐMÉRSÉKLETEN °C - - - -

EN 1109 HIDEGHAJLÍTHATÓSÁG MESTERSÉGES 
EN 1�96 ÖREGÍTÉS UTÁN °C - - - -

EN 1110 HAJLÍTHATÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS 
EN 1�96 UTÁN °C - - - -

EN 1�96 VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN µ - ≤±50% kezd.ért. - -

EN 1�96 VÍZZÁRÓSÁG MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS 
EN 1�97 UTÁN mm/H�O - - - W1
EN 19�8
EN 1�96 SZILÁRDSÁGI TULAJDONSÁGOKEN 1�97 MESTERSÉGES ÖREGÍTÉS UTÁN
EN 1��11-1 HÚZÓSZILÁRDSÁG MAX

Hosszirányban N/50 mm - - - ±�0% kezd.ért.
Keresztirányban N/50 mm - - - ±�0% kezd.ért.
SZAKADÁSI NYÚLÁS
Hosszirányban N/50 mm - - - ±�0% kezd.ért.
Keresztirányban N/50 mm - - - ±�0% kezd.ért.

EN 1�97 MESTERSÉGES ÖREGEDÉS HOSSZÚ IDEIG   
TARTÓ UV-SUGÁRZÁS, MEGEMELT kPa - - - -
HŐMÉRSÉKLET ÉS VÍZ KOMBINÁLT HATÁSÁVAL

EN 1�114 ÉPÜLETSZERKEZETEK ÉS ÉPÜLETELEMEK
LÉGÁTERESZTŐ KÉPESSÉGE - - - - NPD

EN 1�0�9 HINTŐANYAG TAPADÁSA % - - - -
EN 19�1 PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK µ 70000 (±�0%) 95000 (±�0%) �0000 �0000

EN 1847 VÍZÁLLÓSÁG TARTÓSSÁGA VEGYI 
EN 19�1 ANYAGOKKAL SZEMBEN kPa ≤±50% kezd.ért. - - -

EN 1�96 PÁRAÁTERESZTÉSI TULAJDONSÁGOK
EN 19�1 ÖREGÍTÉS HATÁSÁRA kPa ≤±50% kezd.ért. ≤±50% kezd.ért. - -

EN 1850-1 LÁTHATÓ HIBÁK - NINCS NINCS NINCS NINCS
ASTM D 1000 HÁMLÁS N/10 mm ≥�0 ≥�0 - -
a leMez használata párazáró párazáró alap alátét leMez                   

F.r.: Fedőréteg - a.r.: alsó réteg – t.n.: talajnedvesség - - l.: látszó T.N
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10

alKalMazási MódoK
elastoFleX sa p, elastoFleX sa p Mineral, spider p, spider p Mineral,
polYvap sa, AADDEESSOOSShield sa, AADDEESSOOgUard és  polYsticK tU plUs

1. Vegye ki a tekercset a dobozból.

2. Tekerje le a tekercset a szigetelni kívánt felületre és
fektesse egy vonalba egy referenciavonalhoz
viszonyítva (pl. függőleges fal, csatorna vonala). (1.
kép)

3. Hosszában hajtsa félbe a tekercset (kb. 50 cm). (2.
kép)

4. Távolítsa el az egyrétegű szilikon polietilén fóliát és
fektesse a tekercset a szigetelni kívánt felületre. Az
egyrétegű szilikon polietilén fólia előrevágott, ezért
könnyű a lemez alsó oldalának először csak az egyik
feléről lehúzni. (3. és 4. kép)

1

�

�

5. Hajtsa át a tekercset a másik oldalára és ismételje
meg a 4. lépést, közben ügyeljen arra, hogy a lemez
felületén ne keletkezzen ránc vagy légbuborék.

6. Megfelelő hengerrel nyomja össze az átfedéseket,
ügyeljen arra, hogy az átfedések teljes felületén
egyenletes nyomást gyakoroljon. (5. kép)

7. Hűvösebb időjárás esetén (de 5°C-nál magasabb
hőmérsékleten) hőlégfúvó pisztollyal (Leister) vagy
gázégővel melegítse fel az átfedések felső oldalát.

8. A részleteknél (páraszellőzők, sarkok, kémények,
stb.) használjon hőlégfúvó pisztolyt és szilikon
hengert. (6. kép)

5

4

6
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12. Párazáró esetén minden elvezető csövet fém- vagy
gumielvezetéssel kell csatlakoztatni. (9. kép)

13. Minden lemez esetén, amikor a tekercset hossz-
vagy keresztirányban vágják, és azt egy másik
lemezzel kell illeszteni, a ragasztáshoz használjon
hőlégfúvó pisztolyt - Leister - és nyomja össze őket
hengerrel. (11. kép)

11

9. Lapostetőkön az átfedéseket az esővíz áramlásának
irányával azonos irányba kell rendezni (a víznek a
felső lemezről kell az alsóra folyni és nem fordítva).

10. Felhelyezésnél ügyeljen arra, hogy a lemezek eltolva
helyezkedjenek el (8. kép)

11. A felső lemez minden lemezét az alaplemezzel
azonos irányba kell fektetni úgy, hogy azok középső
része fedje az alaplemez felső és oldalsó átfedését.
(9. kép)

alKalMazási MódoK

2

1

4

3

6

5
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NEM

10

11

7

9
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polYvap sa és AADDEESSOOshield sa

1. A lemezt teljes felületen fektesse le, a faanyagú vagy
beton födémen bitumen Polyprimer bitumenes
alapozó felhordása után az öntapadó monoszilikon
fólia védőréteg hátoldalról eltávolítása után (12.
kép).

2. A lemezek oldalirányban legalább 10 cm-t,
hosszirányban legalább 15 cm-t fedjék át egymást
(13. kép).

3. Az átlapolások tömítése a lemezek közvetlen
csatlakoztatásával jön létre.

4. Az öntapadó párazáró lemezt a falcsatlakozásoknál
a hőszigetelés fölé legalább 5 cm-rel fel kell hajtani
(14. kép).

5. A panel fektetése előtt a monoszilikonos fóliát el kell
távolítani az előoldalról azért, hogy a szigetelőlap
megfelelő ragasztását elősegítsük.
(15. kép).

1�

alKalMazási MódoK

1�

14

15

1�
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6. Ha a lejtős burkolathoz mindkét oldalán tapadó
párazáró lemezt (polYvap sa-t és AADDEESSOOshield
sa-t) alkalmaz, a hőszigetelő réteget ragassza a
lemezre (19. kép).

hossziránYÚ szegélY
sima és szórt változatok

1. A kerület mentén és a burkolaton áthaladó részek
illesztés nélküliek legyenek (16. kép).

2. Alakítson ki szegélyeket legalább �0 cm-rel a
csapadék és hó várt szintje felett.

3. Mechanikusan rögzítse a vízszigetelő lemez felső
részét megfelelően kitöltött, fém (rozsdamentes acél,
réz, előkezelt cinklemez) záró  elemmel (17. kép).

4. Javasolt mechanikusan rögzíteni a �0 cm-nél
magasabb szegélyeket a gallérja alatt dübellel és fém
rögzítő elemmel, amelyet majd még egy lemez
takarjon (a gallér alatt).

5. 5. Lejtős burkolatnál mechanikusan rögzítse vagy
ragassza le a hőszigetelést. A lemezeket a lejtés irány
szerint fektesse. A leejtés felső részénél kb. �0-�0 cm
magas szegéllyel védje a vízszigetelő lemezt, és
mechanikusan is rögzítse. Amennyiben �0%-nál
nagyobb lejtésű felületet kell lefednie, mechanikai
rögzítést is kell készíteni a felület alatt.

1�

16

19

18

alKalMazási MódoK

SZILIKON

15 mm
10 mm

90 mm

10 mm

17
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FÜggŐleges alKalMazás

Az ADESO® termékcsalád öntapadó lemezeinek
alkalmazása függőleges felületekre és támfalakra
különösen egyszerű, gyakorlatias és hatékony.
Az ADESO® termékek előnye a kis tömegük, és az a
tény, hogy könnyen kezelhetők, így alkalmazásuk
egyszerű és felhasználóbarát.

1. A vízszigetelendő falat kezelje előzetesen megfelelő
bitumenes alapozóval, amelyet hagyjon megfelelően
megszáradni, hogy elkerülje az olajos részek
megjelenését a kezelt felületen (20. kép).

2. Helyezzen fel különleges trapéz profilt, „Bordangolo”
szögletes él, az alapfal aljához; ez teszi lehetővé a
vízszigetelés szegélyezését 45°-os szögben, hogy
elkerülje a vízszigetelő termék meghajlását (21. kép).
A termék cementhabarcs holkerrel helyettesíthető.

3. Távolítsa el az öntapadó vízszigetelő lemezt a
csomagolásából. A terméket tartsa az alkalmazásáig
a csomagolásában (22. kép).

4. Tekerje ki a terméket az aljzatra, és vágja le a
megfelelő méretre (23. kép).

5. Rögzítse a lemez egyik végét kb. �0 cm-enként, hogy
a lemez ne csússzon le (24. kép).

6. Közvetlenül ezután távolítsa el a monoszilikon fólia
védőréteget a teljes felületről (25. kép). A szilikon
fólia védőréteg két félre osztott, ez megkönnyíti az
eltávolítását.

14

alKalMazási MódoK
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7. Fordítson különös figyelmet a lemezek vízszintes
rögzítésére a „Bordangolo” szögletes élnél
Eltávolíthatja az alatta maradt légbuborékokat a
vízszigetelés külső felületének kézzel átsimításával
(26. kép).

8. Ennél a pontnál alkalmazhatja a második vízszigetelő
lemezt. Helyezze a második lemez részét az első
lemez tetejére, hogy a lemezek oldalirányban 10 cm-
t fedjék át egymást a megfelelő területen (27. kép).

9. Ilyenkor rögzítse a lemezek felső oldalát, és ez segít a
lemezeket helyükön tartani addig, amíg a szilikon
fólia védőréteg felét eltávolítja (28. és 29. kép).

10. Távolítsa el a poliészter védőréteget a fedésnél (30.
kép).

11. Terítse a lemezt az átfedendő területre megfelelően
rányomva. Ez az eljárás nagyon fontos a két lemez
közötti tökéletes tapadás biztosítására (31. kép).

12. Rögzítse még a lemez felső részét a vízszigetelendő
fal tetején, hogy elkerülje a levegő oxidációja miatt
a lemez széleinél kialakuló lehetséges leválást. A
rögzítést kis propángáz láng használatával (32. kép)
vagy hőlégfuvóval (33. kép), és végső fokon rögzítse
mechanikusan (34. kép), de még megfelelőbb
automata szegező géppel (35. kép). 

15

�6

alKalMazási MódoK

�7

�8

�9

�0

�1

Depliant_hu7.qxp:Depliant  10/27/10  7:48 AM  Page 15



14. A dombornyomott HDPE lemezt több méretben
gyártják (37. kép).

15. Ilyenkor, ahogy az alkalmazásnál mechanikusan
rögzítse a lemez fels       ő részét (38. kép) a
dombornyomott oldalnak a bitumen lemez felületre
helyezésével.

16

13. Ennél a pontnál a fala tökéletesen vízszigetelt, és
haladhat tovább a nagysűrűségű, HDPE polietilén
POLYFOND KIT alkalmazásával a függőleges felület
védelmére és vízszigetelésére (36. kép).

�5

alKalMazási MódoK
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Javaslatok az ADESO® lemezek tökéletes
alkalmazásához
• Az öntapadó termékeket 5°C fölötti hőmérsékleten

kell alkalmazni és kerülni kell a magas páratartalmat.

• A borítandó felületet a munka megkezdése előtt
mindig készítse elő polYpriMer bitumenes
alapozóval (�00 gr/m�).

• Csak közvetlenül felrakás előtt távolítsa el a lemez alsó
oldaláról az egyrétegű szilikon polietilén fóliát.

• A lemez felhelyezésének megkönnyítése érdekében
az egyrétegű szilikon polietilén fólia elő van vágva
hosszirányban.

• A lemezlapokat a polietilén fólián jelzett átfedési
vonalat követve legalább 10 cm-rel kell átfedni. Az
ADESO® lemezeket a tekercsvégek és a szélek
tapadását elősegítő anyaggal kezelték (FASTLAP® és
SEALLAP®).

• Az egymás melletti lemezek sarkait vágja le 45°-ban.
(39. kép)

• Amennyiben a felhelyezés hideg időben vagy magas
páratartalom mellett történik, javasoljuk, hogy
hőlégfúvó pisztollyal melegítse fel a lemez alsó
oldalát.

• Az első és a második réteg lemezeit azonos irányba
kell felhelyezni úgy, hogy a második réteg legalább 10
cm-rel el legyen tolva. Az átfedéseknél mindig csak két
lemez találkozzon. (40. kép)

• Az átfedéseket mindig a megfelelő hengerrel kell
lenyomni.

általános JavaslatoK

�9

• A fel nem használt ADESO® tekercseket vissza kell
helyezni saját dobozukba és azokat közvetlen UV
sugárzástól védett helyen kell tárolni.

• Az öntapadó anyagokat télen nem szabad kültéren
tárolni.

40
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Javaslatok az ADESO®® lemezek megfelelő
tárolásához

• Az ADESO® lemezeket mindig zárt helyiségben tárolja,
kerülje a hideg időjárást és a magas páratartalmat.

• Kerülje azt, hogy az ADESO® lemezek �9°C-nál
magasabb hőmérsékleten hosszú időre UV
sugárzásnak legyenek kitéve.

• Csak közvetlenül a felhasználás előtt vegye ki a
dobozból a tekercset.

• Óvja a terméket magas hőmérséklettől vagy
közvetlen UV sugárzástól.

• Az egyrétegű szilikon polietilén fólia eltávolításakor
kisfokú statikus kisülést tapasztalhat.

• Soha ne tegyen egymásra két, ADESO® lemezeket
tartalmazó raklapot.

• Mindig tartsa függőleges helyzetben a tekercseket.

tárolás Mit Kell KerÜlni?
1. Soha ne helyezze fel az ADESO® lemezeket zord

időjárási körülmények között.

2. Soha ne vegye ki a tekercset előre a dobozból.

3. Soha ne zárja ki a szerkezet meglévő
szellőztetőrendszerét.

4. Ne helyezze fel az ADESO® lemezeket piszkos, poros,
nedves vagy párás felületre.

5. Éjszakára mindig tegye vissza a dobozába a
tekercset. Amennyiben lehetséges, ugyanazon a
napon használja fel az egész tekercset.

6. Ne helyezze fel az ADESO® lemezeket hideg vagy
párás időben, illetve ha a szigetelendő felület
nedves (az anyagok közötti érintkezési pont
hőmérséklete legyen legalább 10°C).

7. Mindig kerülje azt, hogy egy helyen négy lemez
fedje egymást (az egyes lemezek keresztezési
pontjai).
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REFERENCIÁK

Wall Mart
Hamburg - Németország, �001

escalator
Potenza - Olaszország, �009

changi repülőtér, szingapúr
Szingapúr - Szingapúr, �009

ikea bevásárlóközpont
Milánó - Olaszország, �004

aranykor kastély idősek otthona
Houston - Texas, USA, 1999

park place
Honolulu - Hawai, �000

Fairfield hotel
Las Vegas - Nevada, USA, �000

conc. Manassas
Manassas - Virginia, USA, �000

pasqua Yaki indian housing
Phoenix - Arizona, USA, �00�

gsa chet holifield szövetségi épület
Laguna Niguel - Kalifornia, USA, �004
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Technológiai innováció az 
öntapadó lemezek terén

ÖNTAPADÓ TECHNOLÓGIAÉrtéket teremt!Értéket teremt!

MAPEI KFT.
2040 Budaörs, Sport u. 2.

Tel.: 06 23 501 670, Fax: 06 23 501 666

E-mail: mapei@mapei.hu

Honlap: www.mapei.hu
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