
Papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

Papa JARPLAST FORTE należy do grupy
nowoczesnych pap termozgrzewalnych w pełni
modyfikowanych polimerem SBS. Jest bardzo
elastyczną papą przeznaczoną do wykonywania
izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych.
Szczególnie polecana jest do wykonywania
izolacji dachów jako wierzchnia warstwa
papowa. Może być także stosowana do
wykonywania izolacji pionowych i poziomych
fundamentów.

Papa JARPLAST FORTE jest produkowana na
grubej, mocnej i elastycznej osnowie z włókniny
poliestrowej, przez co jest niewrażliwa na
naturalne  ruchy konstrukcyjne podłoża. Z
powodzeniem znosi naprężenia występujące w
obiektach budowlanych pod wpływem zmian
temperatury i może być układana na niezbyt
stabilnych podłożach takich jak  wełna
mineralna czy styropapa.
Wysoka elastyczność papy JARPLAST FORTE
uzyskana dzięki połączeniu osnowy z włókniny
poliestrowej oraz asfaltu modyfikowanego
polimerem SBS sprawia, że papa wytrzymuje
wydłużenie nawet do 40%, nie pęka w
temperaturach do -20°C i nie wykazuje oznak
spływania w temperaturach do  +100°C.

JARPLAST FORTE jest wykonana w technologii
SZYBKI ZGRZEW. Oznacza to, że  spodnia
strona papy ma specjalnie ukształtowaną
powierzchnię przypominającą falę. Dzięki temu
została znacznie zwiększona powierzchnia masy
asfaltowej podgrzewanej palnikiem. Ma to
ogromne znaczenie podczas układania papy.
Kiedy palnikiem podgrzewamy spodnią stronę
papy, masa asfaltowa szybciej się podgrzewa. W
ten sposób uzyskujemy oszczędność czasu i
pieniędzy, zużyjemy mniej gazu i szybciej
ułożymy papę. Także papa nie będzie
przegrzana, bo podgrzewamy spodnią stronę
papy krótki czas.

Ważnym parametrem tej papy jest też wysoki współczynnik nieprzepuszczalności dla wody. Papa
JARPLAST FORTE należy do najlepszych materiałów do wykonywania izolacji przeciwwodnych.
Wartość współczynnika nieprzepuszczalności wody wynosi 60 kPa, co w praktyce oznacza całkowitą
wodoszczelność mimo naporu 6 metrów słupa wody. Dlatego papa JARPLAST FORTE 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 oraz izolacje typu
ciężkiego).

ZASTOSOWANIA
Wysokie parametry papy JARPLAST FORTE sprawiają, że może być ona użyta do wielu zastosowań:
1. do układania na warstwie podkładowej jako wierzchnia warstwa papowa przy wykonywaniu
nowych dachów,
2. do układania jako wierzchnia warstwa na ociepleniu dachowym wykonanym ze styropapy lub
wełny mineralnej,
3. do wykonywania nowej, wierzchniej warstwy podczas renowacji starego pokrycia papowego,
4. do wykonywania uszczelnień w newralgicznych punktach dachu jak kosze zlewowe, obróbki
komina, obróbki wyłazów dachowych, uszczelnienie miejsc montażu kominków wentylacyjnych,
uszczelnienie miejsc przebicia przez dach (miejsc montażu anten, klimatyzatorów itp.),
5. w miejscach montażu klinów styropianowych lub z wełny mineralnej przy ściankach attykowych,
6. do wykonywania elastycznych połączeń między obróbkami blacharskimi, a pokryciem dachowym,
7. do wykonywania szczelnej izolacji na deskowaniu dachów skośnych,
8. do wykonywania izolacji poziomej fundamentów,
9. do wykonywania izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych typu lekkiego, średniego,
a szczególnie typu ciężkiego (typu T),
10. do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych,
11. do wykonywania izolacji jednowarstwowej (w układzie jednowarstwowym pokrycia dachowego),
12. ze względu na odporność papy JARPLAST FORTE na rozdzieranie gwoździem rzędu 250 N można
ją stosować do pokryć papowych mocowanych mechanicznie gwoździami papowymi lub
odpowiednimi łącznikami.

OPAKOWANIE    
Papa JARPLAST FORTE jest pakowana w rolki po 5m2.

PROPONOWANE UKŁADY WARSTW Z ZASTOSOWANIEM PAPY JARPLAST FORTE PYE PV200 S52

1. przy wykonywaniu NOWEGO POKRYCIA DACHOWEGO
A) ZALECANE

warstwa gruntująca podłoże – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa podkładowa – papa JARPLAST MONO PYE PV200 S40●

warstwa wierzchnia – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

B) OPTYMALNE

warstwa gruntująca podłoże – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa podkładowa – papa JARBIT SOLID PYE PV200 S40●

     lub papa JARBIT ELAST PY PV200 S35

 warstwa wierzchnia – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

C) DOPUSZCZALNE (tylko na stabilnym podłożu betonowym)



warstwa gruntująca podłoże – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa podkładowa – papa JARBIT V80 S40●

      lub JARBIT V60 S35 lub JARBIT V60 S30

warstwa wierzchnia – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

2. przy wykonywaniu RENOWACJI STAREGO POKRYCIA DACHOWEGO
 OPTYMALNE

warstwa gruntująca stare pokrycie – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa wierzchnia na stare pokrycie – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

3. przy wykonywaniu IZOLACJI FUNDAMENTÓW
A) ZALECANE

warstwa gruntująca podłoże – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa uszczelniająca – masa asfaltowa TERMOBIT●

warstwa wierzchnia – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

B) OPTYMALNE

warstwa gruntująca podłoże – roztwór gruntujący JARLEP G lub JARLEP GM●

warstwa wierzchnia – papa JARPLAST FORTE PYE PV200 S52●

PROPONOWANE UKŁADY WARSTW Z ZASTOSOWANIEM PAPY JARPLAST FORTE PYE
PV200 S52

KONTAKT

IZOLACJA-JAROCIN 

E-mail: biuro@izolacja-jarocin.pl

WWW: www.izolacja-jarocin.pl

Tel: +48 62 747 04 00
Fax: +48 62 747 04 04
Adres:
Poznańska 24-26
63-200 Jarocin
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