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Unikátní identifikační kód typu výrobku: FLEXGUM-P MINERAL 200

(EN13707:2013)

Hydroizola ční pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci 
střech

Plánované použití stavebního výrobku:

(EN13969:2004 /A1:2006)

Flexibilní asfaltové pásy a fólie, zabra ňující stoupají vlhkosti 
od zem ě

Jméno výrobce: SOPREMA s.r.l                                                                 
Via Industriale dell'Isola,3  24040 CHIGNOLO D'ISOL A
(BG) - Italy                                                      
www.soprema.it

Zplnomocněný zástupce: není použitelný

 2+Systém nebo systémy posuzování a 

EN13707:2013
EN13969:2004 /A1:2006

Evropská norma:

Oznámený subjekt/oznámené subjekty
SGS ITALIA S.P.A.
Oznámený subjekt: 1381

Deklarovaný výko:

\viewkind4\uc1\pard\ltrpar\qc\lang1029\b\fs22\par g1029\b\fs22\par
\viewkind4\uc1\pard
\ltrpar\sa200\sl276\s

\viewkind4\uc1\pard\ltrpa

Základní charakteristiky
Výkon

EN Norma

EN13707:2013; EN13969:2004
/A1:2006

Evropská norma UNI 
EN

ohebnost za nízkých teplot </=(°C)ohebnost za nízkých teplot EN1109 -20  

vodotěsnost >/=(kPa)vodotěsnost EN1928-B 300  

tahové vlastnosti -20%(N/50 mm)tahové vlastnosti EN12311-1 900  800

protažení -15(%)protažení EN12311-1 50  50

odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) -30%(N)odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) EN12310-1 200  200

pevnost v tahu kloubů -20%(N/50 mm)pevnost v tahu kloubů EN12317-1 900  800

odolnost proti statickému zatížení >/=(kg)odolnost proti statickému zatížení EN12730-A 15  

odolnost proti nárazu >/=(mm)odolnost proti nárazu EN12691-A 900  

reakce na oheňreakce na oheň EN11925-2/EN13501
-1+A1

NPD  
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Deklarovaný výko:

\viewkind4\uc1\pard\ltrpar\qc\lang1029\b\fs22\par g1029\b\fs22\par
\viewkind4\uc1\pard
\ltrpar\sa200\sl276\s

\viewkind4\uc1\pard\ltrpa

Základní charakteristiky
Výkon

EN Norma

EN13707:2013

Evropská norma UNI 
EN

rozměrová stálost </=(%)rozměrová stálost EN1107-1 ±0,5  ±0,5

chování při vnějším požáru (poznámka 1)chování při vnějším požáru (poznámka 1) EN1187/EN13501-5+
A1

Froof  

přilnavost granulí <30(%)přilnavost granulí EN12039 PASSED  

zjevné vadyzjevné vady EN1850-1 PASSED  

chování při umělém stárnutí: ohebnost za nízkých +15(°C)chování při umělém stárnutí: ohebnost za 
nízkých teplot

EN1296/EN1109 -20  

chování při umělém stárnutí: odolnost proti (°C)chování při umělém stárnutí: odolnost proti 
stékání při zvýšené teplotě

EN1296/EN1110 NPD  

\viewkind4\uc1\pard\ltrpar\qc\lang1029\b\fs22\par g1029\b\fs22\par
\viewkind4\uc1\pard
\ltrpar\sa200\sl276\s

\viewkind4\uc1\pard\ltrpa

Základní charakteristiky
Výkon

EN Norma

EN13969:2004 /A1:2006

Evropská norma UNI 
EN

chování při umělém stárnutí: vodotěsnost >/= 60(kPa)chování při umělém stárnutí: vodotěsnost EN1296/EN1928-B PASSED  

chování s chemickými činiteli: vodotěsnostchování s chemickými činiteli: vodotěsnost EN1296/EN1847 NPD  

Poznámka (1): výkon s vnějším ohněm závisí na úplném systému použitém na vrstvě, pro jediný výrobek nelze deklarovat žádný výkon.

Poznámka (2): Při absenci harmonizovaných evropských zkušebních metod, ověření a prohlášení o propuštění či uvolnění obsahu by mělo 
být provedeno s přihlédnutím k národním ustanovením v místě použití
Poznámka (3): neobsahuje azbest ani dehtu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklaro vaných vlastností. 
Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost 
výrobce uvedeného výše.

Chignolo d'Isola, 01/10/2017
Podepsáno za a jménem:
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