
Papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52

Papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52 należy do ścisłej czołówki najlepszych
materiałów dekarskich. Jest jednocześnie bardzo elastyczna i bardzo mocna.
Większością innych parametrów również wybija się ponad inne papy, nadal
jednak pozostaje materiałem uniwersalnym o szerokiej gamie zastosowań.

 

Szczególnie polecana jest do izolacji dachów jako wierzchnia warstwa papowa w układzie
dwuwarstwowym pokrycia dachowego. Dzięki temu, że ma bardzo dużą wytrzymałość, wysoką
odporność na spękania mrozowe i na wysokie temperatury, a także grubość
5 mm, to może być układana jednowarstwowo.

 

Papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52 jest produkowana na bardzo grubej osnowie z włókniny
poliestrowej PV250. Taka osnowa w połączeniu z asfaltem wysokomodyfikowanym polimerem SBS
nadaje papie dużą wytrzymałość i elastyczność. Odporność na zerwanie papy JARPLAST MONO
zawiera się w przedziale od 650 N do 1000 N, co w praktyce oznacza, że pasek tej papy
o szerokości 5 cm wytrzyma ciężar w zakresie 65 - 100 kg bez zerwania.

Elastyczność papy JARPLAST MONO jest tak duża, że wytrzymuje ona rozciągnięcie nawet o 55%
długości nadal zachowując wodoszczelność. JARPLAST MONO zachowuje giętkość w niskich
temperaturach do -20°C i nie wykazuje oznak spływania w temperaturach do +100°C.
 

Ma to szczególne znaczenie dla skutecznej i wieloletniej ochrony przeciwwodnej i
przeciwwilgociowej dachów niestabilnych wymiarowo, narażonych na częste zmiany temperatury, a
także na drgania
np. wynikające ze szkód górniczych. Pozwala też łatwo i skutecznie układać papę JARPLAST MONO
nie tylko na dachach płaskich, ale też na więźbach dachowych o skomplikowanych kształtach
oraz na niezbyt stabilnych podłożach takich jak wełna mineralna czy styropapa.

 



Papa JARPLAST MONO 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 podgrzewana podczas zgrzewania papy do podłoża. Kiedy
podgrzewa się spodnią stronę papy, masa asfaltowa służąca do przyklejania szybciej osiąga
pożądaną temperaturę. W ten sposób uzyskuje się oszczędność czasu i pieniędzy, mniejsze zużycie
gazu i szybsze ułożenie papy. SZYBKI ZGRZEW pozwala uchronić papę przed przegrzaniem,
ponieważ spodnia strona papy jest podgrzewana przez znacznie krótszy czas.

 

Papę JARPLAST MONO można układać metodą zgrzewania lub mocować mechanicznie w różnych
porach roku, o ile tylko podłoże jest suche, a temperatura dodatnia, co ułatwia rozplanowanie
harmonogramu prac dekarskich.

 

Oprócz zastosowania na dachach papa JARPLAST MONO może być wykorzystana do wykonywania
izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych oraz izolacji poziomej i pionowej fundamentów typu
lekkiego.



 

ZASTOSOWANIA
 

Wysokie parametry papy JARPLAST MONO sprawiają,
że może być ona użyta do wielu zastosowań:

 

do układania na warstwie podkładowej jako wierzchnia warstwa papowa przy wykonywaniu1.
nowych dachów,
do układania jako wierzchnia warstwa na ociepleniu dachowym wykonanym ze styropapy lub2.
wełny mineralnej,
do wykonywania nowej, wierzchniej warstwy podczas renowacji starego pokrycia papowego,3.
do wykonywania uszczelnień w newralgicznych punktach dachu jak kosze zlewowe, obróbki4.
komina, obróbki wyłazów dachowych, uszczelnienie miejsc montażu kominków wentylacyjnych,
uszczelnienie miejsc przebicia przez dach (miejsc montażu anten, klimatyzatorów itp.),
w miejscach montażu klinów styropianowych lub z wełny mineralnej przy ściankach attykowych,5.
do wykonywania elastycznych połączeń między obróbkami blacharskimi, a pokryciem dachowym,6.
do wykonywania szczelnej izolacji na deskowaniu dachów skośnych,7.
do wykonywania izolacji poziomej fundamentów typu lekkiego,8.
do wykonywania izolacji pionowej fundamentów i ścian fundamentowych typu lekkiego,9.
do izolacji przeciwwodnej ław fundamentowych,10.
do wykonywania izolacji jednowarstwowej (w układzie jednowarstwowym pokrycia dachowego),11.
ze względu na odporność papy JARPLAST MONO na rozdzieranie gwoździem rzędu 200 do 40012.
N można ją stosować do pokryć papowych mocowanych mechanicznie gwoździami papowymi
lub odpowiednimi łącznikami.

 

OPAKOWANIE

Papa JARPLAST MONO jest pakowana w rolki po 5m2.

 

PROPONOWANE UKŁADY WARSTW Z ZASTOSOWANIEM PAPY JARPLAST MONO PYE
PV250 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 MONO PYE PV250 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 MONO PYE PV250 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 MONO PYE PV250 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 MONO PYE PV250 S52

 

3. przy wykonywaniu IZOLACJI FUNDAMENTÓW TYPU LEKKIEGO
 

A) ZALECANE

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

- warstwa uszczelniająca – masa asfaltowa TERMOBIT

- warstwa wierzchnia – papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52
 

B) OPTYMALNE

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



- warstwa wierzchnia – papa JARPLAST MONO PYE PV250 S52

 

 

Papy należy stosować zgodnie ze wskazówkami producenta oraz z dokumentacją techniczną
wyrobów. Dla produktów Izolacji-Jarocin są one dostępne na stronie www.izolacja-jarocin.pl
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