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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 fóliový plech je systémový doplněk k vytvoření detailů a k fixaci 
jednovrstevné hydroizolace s fólií VEDAFIN. Je z pozinkovaného ocelového 
plechu s nakašírovanou polyolefínovou fólií VEDAFIN na horní straně. 
 

 
Popis výrobku:     
 
Horní povrch 0,6 mm polyolefin FPO, snášenlivý s asfaltem, hladký 
Nosný materiál 0,6 mm  pozhinkovaný ocelový plech 
Spodní povrch nátěr šedou barvou, hladký 

 
 

Přednosti výrobku:    
•••• bez změkčovadel 
•••• vysoká odolnost v ůči stárnutí 

    • odolný v ůči vliv ům životního prost ředí 
 •••• trvalé a stabilní spojení nakašírované fólie a poz inkovaného plechu 

    •••• rozm ěrov ě stabilní 
    •••• zpracovává se obdobnými zp ůsoby a nástroji jako se používají pro řezání  
     a ohýbání pozinkovaných plech ů 

 
 

Oblast použití:          
 VEDAFIN - fóliový plech  je určen především pro výrobu a konstrukci profilů 
pro ukončení a napojení hydroizolační fólie VEDAFIN. 
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Způsob pokládky:    

VEDAFIN fóliový plech  se zpracovává v vsouladu s požadavky platných 
norem a směrnic a podle Návodu na pokládku fólie VEDAFIN. Šířka přířezů 
plechů pro napojení fólie musí být min. 8 cm. Řezné hrany musí být zarovnané. 
Trvalé napojení fólie VEDAFIN se provede horkovzdušným svařováním 
nebo ev. lepeným spojem. 
   

Způsob dodávky a skladování:      
 VEDAFIN - fóliový plech se stejně jako všechny hydroizolační materiály 
skladuje ve skladu chráněném před vlhkostí a  horkem. Je povoleno skladovat 
max. 2 palety na sobě. 

 
Dodate čné pokyny pro odb ěratele: 
    Povrchy fóliových plechů VEDAFIN nejsou odolné vůči dehtu a látkám  
    obsahujícím rozpouštědla. 
 
Forma dodávky:      
 
 Dodávka v tabulích Dodávka ve svitkách 

Rozměry 2,00 m x 1,00 m 30,00 m x 1,00 m 

Hmotnost cca 5,50 kg/m2 

cca 11 kg/ tabuli 

cca 5,50 kg/m2 

cca 165 kg/svitek 

Obsah v 1 balení 50 tabulí 4 svitky 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 

 


