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

Obchodní název:  ELMO-Flex 4 K, břidlice 
  elastomerem modifikovaný asfaltový natavovací pás 

jedinečný identifikační 
kód typu výrobku 
(referenční číslo):  10630 
 
produktová norma:  DIN EN 13707  
  DIN EN 13969 
  
označení:  DE / E 1 PYE-KTP S 4,5    dle DIN SPEC 20000-201 
  DO / E 1 PYE-KTP S 4,5   dle DIN SPEC 20000-201  
  BA / PYE-KTP S 4,5     dle DIN/TS 20000-202  
 
délka, šířka:  5,00 m  x  1,00 m 
tloušťka:  4,50 mm 
krycí vrstva:  modifikovaný asfalt 
obsah extr. látek:  bez udání 
nosná vložka:  polyester spřažená vložka  

min. hmotnost vložky:  -  

vrchní strana:                                  břidličný posyp 

spodní strana:                                 rouno 

 
 

Modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou - jako vrchní vrstva. 
Modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou - jako jednovrstvá střešní izolace. 
Modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou pro izolaci zdiva proti půdní vlhkosti a vodě. 

 

Vlastnosti dle DIN EN 13707, DIN EN 13969 Zkušební metoda Jednotka Požadavky / mezní hodnota 

Zjevné závady EN 1850-1 - žádné zjevné závady 

Délka EN 1848-1 m ≥ 5,00 m 

Šířka EN 1848-1 m ≥ 1,00 m 

Přímost EN 1848-1 mm/10 m < 20 

Plošná hmotnost EN 1849-1 kg/m² npd 

Tloušťka EN 1849-1 mm ≥ 4,50 

Vodotěsnost  při 200 kPa zkušebního tlaku EN 1928 metoda B - vyhověl 

Chování při vnějším požáru  V ENV 1187 - viz systémová zkouška 

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

Vodotěsnost po protažení při nízké teplotě EN 13897 - npd 
 

Odolnost proti odlupování ve spoji EN 12316-1 N/50 mm npd 

Smyková odolnost ve spoji≤ EN 12317-1 N/50 mm npd 

Maximální pevnost v tahu  EN 12311-1 N/50 mm ≥ 1000/1000 + 10 % 
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Vlastnosti dle DIN EN 13707, DIN EN 13969 Zkušební metoda Jednotka Požadavky / mezní hodnota 

Tahové vlastnosti : protažení  EN 12316-1 % ≥ 30/30 ± 5 abs. 

Odolnost proti nárazu EN 12691 mm npd 

Odolnost proti statickému zatížení  EN 12730 kg npd 

Odolnost proti protržení EN 12310-1 N npd 

Odolnost proti prorůstání kořínků EN 13948 -  

Rozměrová stálost EN 1107-1 % ≤ 0,3 

Tvarová stálost při cyklických změnách teplot EN 1108 % npd 
 

Ohebnost za studena EN 1109 °C ≤ - 35 

Tepelná stabilita EN 1110 °C ≥ + 120 

Umělé stárnutí EN 1296 EN 1109 nebo EN 1110 °C  npd 
 

Přilnavost posypu EN 12039 % - 

Propustnost vodní páry EN 1931 - - 

 
npd = není deklarováno 
 
 
Informace pro zákazníky: 
 
Použití:  
ELMO-Flex 4 K zelená břidlice je elastomerem modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou. 
Asfaltová směs je modifikovaná syntetickým kaučukem a dále jsou do ní přimíchány další s modifikační a stabilizující 
přísady, čímž se dosáhne vysoké elasticity při současné dobré návratnosti krycí vrstvy do původního stavu. Na základě 
zvláštní receptury se pás vyznačuje plasticitou vysoce převyšující požadavek DIN SPEC 20000-201, dobrým chováním 
za studena a vyšší tepelnou stabilitou. 
 
ELMO-Flex 4 K zelená břidlice elastomerem modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou je 
používán ve vrstvených systémech pro ploché střechy jako vysoce kvalitní izolační vrstva pro všechny oblasti sklonu 
a ve spojení s ostatními modifikovanými asfaltovými nebo asfaltovými podkladními pásy, jako vrchní vrstva podle DIN 
EN 18531 a jako vysoce kvalitní vrchní izolační vrstva pro ochranu spodních staveb pro W3-E podle DIN 18533. Dále 
může ELMO-flex 4 K zelená břidlice být použit jako jednovrstvá střešní izolace na lehkých konstrukcích s minimálním 
sklonem střech 2%.  
 
ELMO-Flex 4 K zelená břidlice se spřaženou vložkou má přidáním specielních ohni zabraňujících grafitových  
komponentů ( dle evropského patentu EP 0634515 ) vlastnosti, které výrazně zlepšily jeho ochranu proti ohni. 
 
 
Zpracování: 
Zpracování ELMO-Flexu 4 K zelená břidlice elastomerem modifikovaného asfaltového natavovacího pásu probíhá 
dle DIN 18531, DIN 18533 a platných " Oborových norem pro střechy s izolacemi -  oborové směrnice " a „ abc 
asfaltových pásů“.
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ELMO-Flex 4 K zelená břidlice je ve vícevrstvých izolačních systémech celoplošně natavován.V jednovrstvých 
systémech se volně položený systém s mechanickým skrytým přikotvením nataví na přidané fixační pásy nebo se 
přímo mechanicky přikotví ke spodní konstrukci s přesahem podélných a příčných spojů min. 12 cm. 
 
Volné položení nebo skryté mechanické přikotvení pásu, stejně tak i bodové nebo  natavení v pruzích/ přilepení pásu 
na podklad může při nízkých venkovních teplotách nebo při nízké povrchové teplotě  vést ke tvoření vln. 
 
 
Upozornění: 
 
Barva posypu se může během  doby životnosti změnit vlivem přirozených klimatickýchi procesů nebo jinými vnějšími 
vlivy nebo zatížením. 
 
 
Chemická stabilita: 
 
ELMO-Flex 4 K zelená břidlice elastomerem modifikovaný asfaltový natavovací pás se spřaženou vložkou je odolný 
vůči vodě a vodným roztokům solí, ředěným neoxidujícím kyselinám a zásadám. Alifatickými a aromatickými 
uhlovodíky, chlorovanými uhlovodíky, oleji a tuky je ELMO-Flex 4 K zelená břidlice elastomerem modifikovaný 
asfaltový natavovací pás rozpouštěn. 
 
 
Skladování: 
Stojící, v suchu a chladu.  
 
 
Bezpečnostní předpisy: 
Vyžádat si doplňující list bezpečnostních předpisů. 
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