
Izolacja Jarocin: Papa PRIMO S22 SBS

Papa PRIMO S22 SBS stanowi rewolucyjną alternatywę dla pap W/400/1200 lub W/64. Z papami tradycyjnymi
łączy ją tylko jeden ze sposobów montażu - przyklejanie lepikiem asfaltowym
na zimno. Wszystkie pozostałe cechy tej papy zaliczają ją do nowoczesnych materiałów dekarskich o
podwyższonych parametrach.

Papa PRIMO S22 SBS posiada mocną i elastyczną osnowę poliestrową (zamiast tekturowej), a do jej
produkcji stosuje się asfalt modyfikowany syntetycznym kauczukiem SBS. Nadaje to papie znacznie
większą wytrzymałość
na zerwanie: 600 N wzdłuż i 500 N w poprzek. Większa jest także odporność na zginanie w niskich
temperaturach



do -10°C oraz podniesiona odporność na spływanie
w podwyższonej temperaturze do +80oC.
Dzięki tak wysokim parametrom wytrzymałościowym papa PRIMO może być mocowana
mechanicznie do podłoża za pomocą gwoździ papowych z większą główką
lub z podkładkami.
Jest to szczególnie ważne przy układaniu papy
na deskowaniu przy izolowaniu dachów skośnych. Podczas układania papy tradycyjnej W/400 czy
W/64 na deskowaniu trzeba mocno uważać, aby nie uszkodzić takiej papy. Upadek młotka, podparcie
się dekarza czy chodzenie po klawiszujących deskach to potencjalne przyczyny powstania
uszkodzenia w papie tradycyjnej tekturowej
lub z welonu szklanego. Gdy zastosujemy papę PRIMO
do wykonania izolacji na deskowaniu, to pozbywamy
się szeregu tych niedogodności. Także wodoszczelność papy PRIMO jest wysoka i wynosi 10 kPa
(oznacza to nieprzepuszczalność dla słupa wody o wysokości ok. 1m). Papa PRIMO S22 nie pęka zbyt
łatwo wskutek naprężeń dachu. Wytrzymuje wydłużenie względne do 20%, podczas gdy papy
tradycyjne zrywają się już przy wydłużeniu
o 2-3%.
 

Jest dość lekka i ma optymalną grubość ok. 2,2 mm, więc dobrze izoluje dach i zbytnio go nie obciąża.
 

Z tego względu nadaje się świetnie na dachy skośne
z pełnym deskowaniem jako warstwa podkładowa
pod nieciągłe pokrycia dachowe. Mogą to być dachówki ceramiczne, dachówki betonowe,
blachodachówki, blachy trapezowe, gonty asfaltowe, blachy trapezowe, faliste płyty bitumiczne,
płyty włóknisto-cementowe itp. Szczególnie polecana jest do układania pod blachodachówkę
modułową, ponieważ zapewnia doskonałą izolację ciągłą dla wielu zakładek i połączeń pomiędzy
poszczególnymi modułami blachodachówki.
 

Dodatkową zaleta papy PRIMO jest folia polietylenowa przyklejona od spodniej strony wstęgi papy.
Dzięki tej folii przesuwanie papy po deskowaniu jest dużo łatwiejsze
i mniej męczące. Można także szybciej dopasować ustawienie pasa papy przed jego przybijaniem.

 

Papę PRIMO S22 SBS należy stosować zgodnie ze wskazówkami producenta oraz z dokumentacją
techniczną wyrobu. Dla produktów Izolacji-Jarocin są one dostępne na stronie
www.izolacja-jarocin.pl
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