
 
 
          Datum vydání 19.02.2010 
                                                                                       

 
 
 Technická informace  
Umělohmotná hydroizola ční                        0958 

polyolefínová fólie ur čená  

zejména pro mechanické kotvení 
                                                                                                                                                                                 

Str.1 ze 3 
Výrobce:     
VEDAG GmbH s výrobnou v: Geisfelder Straße 85-91, D-96050 Bamberg 
                                               Huttenheimer straße 31, D-76661 Philipsburg 
Certifikace VEDAG GmbH: podle EN ISO 9001od 1995 
Certifikace podnikové výrobní kontroly (čísla certifikátů) 
 - Asfaltové pásy podle DIN EN 13707 a DIN EN 13969 (0958-CPD-DK001/1,DK002/1, DK003/1,  
  DK004/1, DK006/1, DK007/1) 
 - Umělohmotné fólie FPO dle DIN EN 13956 a DIN EN 13967 
  (1349-CPD-038,1349-CPD-046,0958-CPD-yy,0958-CPD-zz) 
 - Umělohmotné fólie dle DIN EN 13956 (POCB:0958-CPD-DK036/1, POCB:0958-CPD-DK041/1) 

 
Výrobek:     

VEDAFIN F je vícevrstvá umělohmotná střešní a  hydroizolační fólie na bázi 
FPO s vnitřní výztužnou vložkou pro jednovrstevné střešní hydroizolace v 
nejvyšší kvalitě, s technickými parametry, které dalece přesahují požadavky DIN 
EN 13956, DIN EN 13967. 

 
Popis výrobku:     
Horní povrch hladký, krémově bílý (podobný RAL 9010) 
Krycí vrstvy flexibilní (termoplastický) polyolefín (ozn. FPO, TPO i PO), snášenlivý s asfaltem 
Vložka skleněná rohož a skleněná mřížka > 80 g/m2 
Spodní povrch hladký, šedý (podobný RAL 7040) 

 
Přednosti výrobku:    

•••• Výrobek typu T DIN EN 13967 
•••• bez změkčovadel 
•••• rozm ěrov ě stabilní, bez smrš ťování 
•••• odolná v ůči roztržení, protržení a protržení h řebíkem 
•••• vysoká odolnost v ůči stárnutí 

    • vysoká odrazivost slune čního zá ření díky krémov ě bílému povrchu, s 
     nízkým zah řátím 

 •••• racionální pokládka díky délce 15m fólie v roli 
    •••• k dodání ve 3 tl. : 1,5 / 1,8 / 2,0 mm a v ší řce fólie 1,5 m 
    •••• jiné tl. a ší řky fólie lze dodat na objednávku 
    •••• bez jakýchkoliv dalších dopl ňujících opat ření spl ňuje požadavky B roof (t1)  
    proti zatížení požárem z vn ějšku  

 
Oblast použití:          

 VEDAFIN F je určen především pro jednovrstevné mechanicky kotvené 
hydroizolace v systému VEDAFIN - Průmyslová st řecha 
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Způsob pokládky:    

VEDAFIN F se pokládá s fixací pomocí prošlápnutí odolných kotev v okrajích 
fólie v souladu se statickým návrhem kotvení dle platných norem. Přesah ve švu 
při mechanickém kotvení se provádí v šířce ≥ 100 mm. Svar v podélných i 
čelních přesazích musí být široký min. 20 mm při provádění horkovzdušným 
svařováním a přítlačným válečkováním. U T-styků se nařizuje provedení 
seříznutí rohů, a abychom jsme se vyhnuli kapilaritě je nutno hrany spodní fólie 
seříznout (tzv. "hranovým hoblíkem"). 
   

Způsob dodávky a skladování:      
 VEDAFIN F se stejně jako všechny hydroizolační materiály skladuje ve skladu 
chráněném před vlhkostí a  horkem. V chladných obdobích se role dodávají na 
staveniště až bezprostředně před zpracováním z meziskladu chráněného před 
mrazem. 

 
Zpracování odpadu:   

VEDAFIN- umělohmotné fólie se stejně jako stavební odpad  (Evropský katalog 
odpadů EWC-číslo 17 02 03 "umělá hmota") se mohou materiálově nebo 
termicky zpracovat bez jakýchkoliv obav z hlediska poškození životního 
prostředí. 
 

Dodate čné pokyny pro odb ěratele: 
    Při aplikaci je nutno vždy zohlednit předpisy profesních sdružení. 
    Teplota svařování a jeho rychlost je závislá na mnoha faktorech (teplota,  
    povětrnostní situace). Před zahájením pokládky je nutno provést tzv. zkušební  
    svar pro stanovení parametrů svařování. Po zchlazení se zkušební svar  
    posoudí. Na začátku zkoušky se doporučuje nastavit teplotu svařování na 500oC 
    a rychlost svařování na 2m / min. 
    Provedené švy se doporučuje prověřit jehlovou zkouškou. 
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Technická data: VEDAFIN  F     
Vlastnosti výrobku dle EN 13956 

Vlastnosti dle ČSN EN 13956 zkušební postup jednotka  Výsledek 
5.2.1 Zjevné vady EN 1850 - 2 - žádné vady 

5.2.2 Délka EN 1848 - 2 m 
15 
(-0 %/+5%) 

5.2.2 Šířka EN 1848 - 2 m 
1,5  
(-0,5% /+1,0%) 

5.2.2 Přímost EN 1848 - 2 mm/10 m <50 splněno 

5.2.2 Rovinnost EN 1848 - 2 mm ≤ 10 splněno 

5.2.2 Plošná hmotnost EN 1849 - 2 kg/m2 
1,75/2,16/2,40  
(- 5% / + 10%) 

5.2.2 Účinná tloušťka EN 1849 - 2 mm 
1,5/1,8/2,0 
(- 5% / + 10%) 

5.2.3 Vodotěsnost  EN 1928 zkouška B kPa ≥ 400 (72 hodin ) 

5.2.5.1 Chování při vnějším požáru 
ENV 1187/  
EN 13501-5 - 

Broof (t1) * 

5.2.5.2 Reakce na oheň 
 EN 13501-1/ 
EN ISO 11925-2 - 

třída E 

5.2.6 Odolnost proti krupobití 

EN 13583 
podklad EPS 

                      podklad ocel m/s 

 
25 
28 

5.2.7 Pevnost spoje: Odolnost proti odlupování ve 
spoji  podl/příč EN 12316-2 N/50 mm 

≥ 150 

5.2.7 Pevnost spoje: Smyková odolnost ve spoji             
podl/příč EN 12317-2 N/50 mm 

Porušení kromě 
spoje 

5.2.8 Propustnost vodní páry EN 1931 - µ =cca. 140 000 
5.2.9 Tahové vlastnosti: maximální tahová síla                               
podl/příč  EN 12311-2 N/50 mm 

≥ 1100/1000 

5.2.9 Tahové vlastnosti: Protažení     podl/příč  EN 12311-2 % 2/2 

5.2.10 Odolnost proti nárazu  EN 12691 zkouška B mm 1000/1200/1500 

5.2.11 Odolnost proti statickému zatížení  EN 12730 Kg ≥ 25 

5.2.12 Odolnost proti protrhávání            podl/příč  EN 12310-2 N ≥ 150/150 

5.2.13 Odolnost proti prorůstání kořínků  EN 13948  Probíhá zkoušení 

5.2.14 Rozměrová stálost                         podl/příč  EN 1107-2 % ≤ 1 

5.2.15 Ohebnost za nízkých teplot  EN 495 -5  ° C  ≤ - 40 

5.2.16 Umělé stárnutí 1000 h  EN 1297 - Třída 1 

5.2.17 Odolnost proti ozónu  EN 1844 - Nezjištěno 

5.2.18 Snášenlivost s asfaltem  EN 1548 - Probíhá zkoušení 
Číselné hodnoty, jsou nominální hodnoty, které podléhají statistickým kolísáním. Technické změny jsou vyhrazeny. 
 
* - systémově odzkoušeno 

 

 

 
 
 

Technický servis, centrální sklad, prodej 
 

 

VEDAG - ČR spol. s r.o. 
 

 

VEDAG Slovensko, spol. s r.o. 
 

Dopraváků 723, 184 00 Praha 8  
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607 

Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403 
602 611 931, 603 865 123 

e-mail: vedag@vedag.cz, technici@vedag.cz 
 

Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc  
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083 

internet: www.vedag.cz 
 

 

Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2  
Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79 

Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583 
0903/770 534 

e-mail: vedag@vedag.sk 
internet: www.vedag.sk 

 


