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SOPRALENE FLAM JARDIN
SOPRALENE FLAM JARDIN este o membrană flexibilă, pentru hidroizolaţii, constituită din bitum elastomeric şi
armătură din voal poliesteric. Partea superioară este acoperită cu paiete de ardezie, iar partea inferioară este
acoperită cu film termofuzibil. Liantul bituminos conţine aditivi anti-rădăcină ce împiedică străpungerea
transversală a structurii hidroizolante şi este conform EN 13948 (procedura FLL).

Domeniul de utilizare

.

SOPRALENE FLAM JARDIN este utilizată ca strat superior al structurilor hidroizolante, anti-rădăcină, la terase
multifuncţionale, terase vegetale, inierbate sau sub vegetaţie SOPRANATURE, precum şi pentru pereţi îngropaţi.
Se utilizează exclusiv la exterior. Utilizările sunt cele descrise în documentaţia tehnică de execuţie şi în caietele
de instrucţiuni pentru execuţie SOPREMA în vigoare.

Constituenţi
Armătură
Liant
Grosime (MDV)
Acoperire superioară
Acoperire inferioară
Lăţimea benzii de suprapunere

.
SOPRALENE FLAM JARDIN
Voal poliesteric
Bitum elastomeric: amestec de bitum selecţionat şi
polimeri termoplastici SBS*
3,9 mm (± 5%)
Paiete de ardezie
Film termofuzibil
≥ 80 mm

*Conform directivelor UEAtc cu privire la standardizarea acoperirilor hidroizolante bituminoase SBS (copolimer-stiren-butadien-stiren ) elastomerice

Ambalare
Dimensiuni role
Greutate role
Depozitare

.
8mx1m
aprox. 35 kg
Verticală, pe paleti infoliati, protejate de umezeală

Lungimea rolelor este indicata cu o toleranta ≤ 1 %. Latimea rolei este indicata cu o toleranta de 1% (conf. UEAtc). Rolele trebuie depozitate in pozitie
verticala pe teren plat. Maxim doi paletii pot fi suprapusi pe inaltime cu un planseu intermediar intre acestia. In timpul depozitarii, se vor proteja rolele
impotriva umezelii. Pe vreme rece, se recomanda ca rolele sa fie tinute la o temperatura de + 5°C pentru cel putin 6 ore inaintea aplicarii.

Execuţie

.

SOPRALENE FLAM JARDIN trebuie aplicată prin sudură la cald sau cu flacăra. Nu trebuie folosit bitum cald în
procesul de lipire.

Indicaţii particulare

.

Igienă, siguranţă şi protecţia mediului :
Produsul nu conţine substanţe care să dăuneze sănătăţii sau mediului înconjurător şi este conform cu cerinţele
relevante. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi Fişa Tehnică de Securitate HK/B/0871/01/2012.
Trasabilitate:
Trasabilitatea produsului este asigurată mulţumită codului de fabricare prezent pe ambalaj.
Controlul calităţii:
SOPREMA acordă întotdeauna importanţă calităţii produselor sale. Din acest motiv, am
implementat un sistem de management integrat al calităţii şi al protecţiei mediului certificat ISO
9001 şi ISO 14001.
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Marcajul CE

.

1119
SOPRALENE FLAM JARDIN
SOPREMA Polska Sp. z o.o.
ul. Stefana Batorego 7; Pass; 05-870 Błonie
06
Construction Products Regulation (CPR)
Declaraţie de performanţă (DoP) no.: WPBFR235
Certificat al Controlului Productiei in Fabrica: 1119-CPR-13135 (EN 13707) 1119-CPR-13139 (EN 13969)
EN 13707 / EN 13969
Membrană compusă din bitum elastomeric modificat şi armătură de poliester neţesut. Partea superioară este acoperită de paiete de
ardezie, partea inferioară este acoperită cu film termofuzibil.Strat superior, final, pentru acoperişuri, terase inierbate şi pentru lucrări
subterane.
Dimensiuni: 8 m x 1m x 3,9 mm
STANDARD TEHNIC
CARACTERISTICI ESENŢIALE
PERFORMANŢE
NORMĂ
ARMONIZAT
Clasa de reacţie la incendiu extern (nota1)*
FROOF
EN 13501-5
Rezistenţa la penetrarea rădăcinilor
Conformă
EN 13948
EN 13707: 2004 + A2:2009
Rezistenţa la dezlipire a îmbinărilor
NPD
EN 12316-1
Durabilitate: rezistenţa la fluaj la temperaturi înalte,
90 ºC
EN 1110
după îmbătrânire
Durabilitate: etanşeitate la apă
conform
EN 1928:2000
EN 13969:2004
Rezistenţă la sarcină statică – met. B (MLV)
15 kg
EN 12730
Clasa de reacţie la foc
E
EN 13501
Etanşeitate la apă - met. A si B
conform
EN 1928:2000
Rezistenţa la impact - met. A (MLV)
1000 mm
EN 12691
Rezistenţa îmbinărilor la forfecare (MDV)
≥ 400 N/50 mm
EN 12317-1
Pliabilitatea la temperatură joasă
(MDV)
-20 ºC
EN 1109
(MLV)
-16 ºC
EN 13707: 2004 + A2:2009
Proprietăţi la întindere – rezistenţa (MDV)
EN 13969:2004
longitudinal
800 ± 250 N/50 mm
EN 12311-1
transversal
600 ± 250 N/50 mm
Proprietăţi la întindere - elongaţie (MDV)
longitudinală
45 ± 15 %
EN 12311-1
transversală
45 ± 15 %
Rezistenţă la încărcare statică - met. A (MDV)
20 kg
EN 12730
Rezistenţa la sfâşiere (MDV)
≥ 200 N
EN 12310-1
Substanţe periculoase (notele 2 şi 3)
respectă
Nota 1: deoarece performanţa la incendiu din surse exterioare depinde de alte componente a alcătuirii acoperisului, nu poate fi declarată o valoare. Membrana
poate fi folosita in alcătuiri ce sunt certificate conform claselor B roof, conform specificaţiilor tehnice SOPREMA.
Nota 2: acest produs nu are componenţi din azbest sau gudron.
Nota 3: deoarece nu există o metodă europeană de testare disponibilă, nu poate fi declarată o valoare privind comportamentul. Aceasta trebuie estimată
conform normelor naţionale aplicabile locaţiei de implementare.

CARACTERISTICI ADIŢIONALE
Rezistenţa la fluaj la temperaturi ridicate
Stabilitate dimensională

PERFORMANŢE

NORMĂ

STANDARD TEHNIC
ARMONIZAT

100 ºC
0,5 %

EN 1110
EN 1107-1

EN 13707: 2004 + A2:2009

MDV – Valoarea declarată a producătorului cu toleranţe
MLV – Valoarea limită a producătorului
NPD – Fără performanţe declarate
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