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Změny vyhrazeny. Uvedené technické hodnoty se vztahují k datu výroby. 

Obchodní název: DACO–KSD 
 Modifikovaný za studena samolepící pás 
 
Jedinečný identifikační kód  
typu výrobku (referenční číslo): 10396 
 
Produktová norma: EN 13970 
 
Délka, šířka: 20,00 m  x  10 m 
Tloušťka: 1,20 mm 
Krycí hmota: samolepící, SBS modifikovaný asfalt 
Nosná vložka: skelné rouno 60 g/m2  
Horní vrstva:  hliníková folie s povrchem pro lepení lepidlem PUK 
Spodní strana:  stahovací folie 
 
 

Vlastnosti dle EN 13970 
Zk. metoda/ 
klasifikace 

Jednotka 
Požadavek/ hodnota  
( údaj )  

Zjevné závady EN 1850-1 - žádné zjevné závady 

Délka EN 1848-1 m ≥ 20,00 

Šířka EN 1848-1 m ≥ 1,0 

Přímost EN 1848-1 mm/10 m < 20 

Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m² npd 

Tloušťka EN 1849-1 mm 1,20 ± 10% 

Vodotěsnost EN 1928 metoda B - neprosakuje 

Pevnost v tahu podélně / příčně EN 12311-1 N/50 mm ≥ 600 /400  

Tahové vlastnosti : protažení  EN 12316-1 % ≥ 2/5  

Tepelná stabilita EN 1110 °C ≥ + 100 

Ohebnost za nízkých teplot EN 1109 °C ≤ - 30 

Propustnost vodní páry EN 1931 m sd ≥1500 

Reakce na oheň EN ISO 11925-2 - Třída E dle EN 13501-1 

Odolnost proti odlupování ve 
spoji 

EN 12316-1 - npd 

Smyková odolnost ve spoji EN 12317-1 - npd 

Odolnost proti nárazu EN 12691  - npd 

Odolnost proti statickému 
zatížení 

EN 12730  - npd 

Rozměrová stálost EN 1107-1 - npd 

Vliv stárnutí EN 1296 - npd 

 
npd = není deklarováno 

 

http://www.georgboerner.de/
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Obchodní informace: 
 
Použití:  
DACO-KSD se používá jako vysoce kvalitní parozábrana (funkční vrstva) pro nevětrané 
střešní pláště na nosných konstrukcích z trapézového plechu. Speciální kašírování na vrchní 
straně  pásu umožňuje při lepení, např.  vhodným asfaltovým nebo polyuretanovým lepidlem, 
dostatečnou přilnavost mezi parozábranou a tepelně izolačním materiálem. 
 
Zpracování: 
DACO-KSD se zpracovává v souladu s DIN 18531, platnými "Směrnicemi pro projektování a 
provádění izolovaných střech - Směrnice pro ploché střechy" a "abc asfaltových pásů". 
Asfaltový pás, který je na spodní straně kašírován separační stahovací fólií, je nalepen na 
horní příruby ocelových trapézových plechů s přesahem švů a spojů minimálně 8 cm. 
 
Přesahy švů a spojů se opracují přítlačným válečkem. Nalepená vrstva pásu DACO-KSD 
(hlavně spoje) není absolutně odolná působení tlaku vody při dešti. Montáž dalších vrstev 
střechy by proto měla být prováděna následně. 
 
Zaprášené, zaolejované a mastné podklady vyžadují základní nátěr BÖCOPLAST PM 
(horizontální plochy nebo plochy střech se spádem vyžadují alternativní penetrační nátěr 
BÖCOPLAS V-hell) 
 
Chemická stabilita: 
Modifikovaný za studena samolepící pás DACO–KSD je odolný vůči vodě a vodným roztokům 
solí, ředěným neoxidujícím kyselinám a zásadám. Alifatickými a aromatickými uhlovodíky, 
chlorovanými uhlovodíky, oleji a tuky je pás DACO–KSD rozpouštěn. 
 
Skladování: 
Stojící, v suchu a chladu. Chránit před přímým slunečním svitem. Při zpracování výrobku  
3 měsíce od datumu výroby by měl být vždy podklad ošetřen penetračním nátěrem BÖPLAST 
PM. 
V chladném období by měly být role pásů před zpracováním skladovány v teplé místnosti a 
odebírány a dopravovány z temperovaného skladu s řízenou teplotou přímo na místo instalace 
a instalovány těsně před zpracováním. 
 
Bezpečnostní předpisy: 
Vyžádat si doplňující list bezpečnostních předpisů. 
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