
Izolacja Jarocin: JARPLAST MONO PYE
PV200 S40

Papa termozgrzewalna JARPLAST MONO PYE PV200 S40 to doskonała papa
podkładowa, ponieważ produkuje się ją na bardzo dobrej osnowie z grubej
włókniny poliestrowej z wysokogatunkowych asfaltów w pełni modyfikowanych
polimerem SBS (czyli syntetycznym kauczukiem). Ze względu na bardzo dobrą
wytrzymałość, elastyczność i odporność na zmienność warunków
atmosferycznych posiada szeroki zakres zastosowań.

Przeznaczenie: 

do układania spodniej, podkładowej warstwy papy przy wykonywaniu nowych pokryć dachowych,●

do wykonywania nowej warstwy podkładowej przy renowacji starego pokrycia papowego,●

do układania jako warstwa ochronna dla płyt ze styropapy lub wełny mineralnej przy wykonywaniu●

ocieplenia dachu, zanim na papie podkładowej będzie zgrzewana papa wierzchniego krycia,
do wykonywania napraw dachów po szkodach górniczych,●

do wykonywania uszczelnień w newralgicznych punktach dachu jak kosze zlewowe, obróbki komina,●

obróbki wyłazów dachowych, uszczelnianie miejsc montażu kominków wentylacyjnych,
uszczelnianie miejsc przebicia przez dach (miejsc montażu anten, klimatyzatorów itp.),
w miejscach montażu klinów styropianowych lub z wełny mineralnej przy ściankach attykowych,●

do wykonywania elastycznych połączeń między obróbkami blacharskimi, a pokryciem dachowym,●

do wykonywania izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych typu lekkiego, średniego,●

a szczególnie typu ciężkiego (typu T),
do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych,●

ze względu na wysoką odporność na rozdzieranie gwoździem rzędu 250 N można ją stosować do●

pokryć papowych mocowanych mechanicznie gwoździami papowymi lub odpowiednimi łącznikami.

Spośród wielu pap dostępnych na rynku, papę JARPLAST MONO PYE PV200 S40 wyróżnia znaczna
grubość wynosząca 4 mm (tolerancja odchyłek grubości to tylko +/-0,2 mm). To pozwala plasować ją
w grupie najgrubszych pap podkładowych. Wytrzymałość papy na zerwanie wzdłuż wynosi do 800 N
(tzn., że pasek papy o szerokości 5 cm wytrzymuje obciążenie do 80 kg), a elastyczość przy
rozciąganiu sięga 40%. Papa zachowuje giętkość i odporność na spękania mrozowe w temperaturach
aż do -20°C oraz nie wykazuje oznak spływania w temperaturach do  +100°C.

Powyższe parametry gwarantują prawidłowe użytkowanie papy przez wiele lat.

To papa także do zadań specjalnych. Stosuje się ją wtedy, gdy warstwa podkładowa papy spełnia tak
ważną rolę w całym wielowarstwowym systemie pokrycia papowego, że nie może być mowy o
słabszych zamiennikach. Papa doskonale sprawdza się przy wykonywaniu warstwy podkładowej



bezpośrednio na ociepleniu np. ze styropapy, styropianu, wełny mineralnej lub płyt PIR lub PUR.
Sprawdza się również w miejscach dylatacji  i innych newralgicznych punktach, gdzie konstrukcje
podlegają ruchom lub odkształceniom. Papa JARPLAST MONO S40 jest więc właściwa do
zastosowania na wielkich powierzchniach, na dachach o zawiłych kształtach, w obiektach
obciążonych szkodami górniczymi, poddanych naprężeniom lub drganiom wywołanym przez
wzmożony ruch kolejowy czy drogowy, a także w warunkach górskich. Można ją stosować na mniej
stabilnym podkładzie np. podłożu z wełny mineralnej lub styropapy. Ważnym parametrem papy
JARPLAST MONO S40 jest wysoki współczynnik nieprzepuszczalności dla wody. Wynosi on 60 kPa,
co w praktyce oznacza całkowitą wodoszczelność nawet przy naporze 6 metrów słupa wody. Dlatego
papa JARPLAST MONO S40 jest zalecana do wykonywania przeciwwodnej izolacji poziomej i
pionowej fundamentów. Może być stosowana zarówno na gruntach przepuszczalnych dla wody
(izolacja typu lekkiego), jak i w warunkach występowania okresowego lub stałego naporu wody
(izolacje typu średniego lub izolacje typu ciężkiego czyli typu T).
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