
Katalog Pokryć Dachowych 2010 57

PAPY
BITUMICZNE

Bitumiczne materiały pokrycio-
we, a w tym i papy, przeszły chyba 
największy rozwój technologiczny 
z wszystkich pokryć. Początek 
papy niektórzy datują od czasów 
babilońskich, ale tak naprawdę to 
w pierwszej dekadzie wieku XIX 
w Europie zaczęto stosować ma-
teriał przypominający dzisiejsze 
papy. Co prawda były to raczej 
papy smołowe „zbrojone” paska-
mi papieru pakowego. Produkowa-
no je bezpośrednio na dachu, na 
końcu posypując wierzchnią war-
stwę piaskiem lub żwirem. Rozwój 
technologiczny w produkcji pap 
dotarł do Europy z Ameryki, gdzie 
w wyniku destylacji ropy naftowej 
powstawało sporo produktu ubocz-
nego – bitumu. Szybko też zaczę-
to ulepszać produkt. Dziś mamy 
już takie zróżnicowanie w pa-
pach, że trudno zwykłemu śmier-

telnikowi dokonać wyboru tego 
produktu bez pomocy fachowca. 
Technologia w zakresie chociaż-
by modyfikacji bitumu czy zasto-
sowanego zbrojenia spowodowała 
wyodrębnienie się bardzo specja-
listycznych typów pap do bardzo 
wąskich zastosowań. Co by nie 
mówić w tym temacie, pokrycia 
te są materiałem chętnie i często 
stosowanym na dachach. Są nie-
zastąpione na dużych, płaskich 
powierzchniach, gdzie pochylenie 
połaci jest niewielkie. To materiał 
nowoczesny, tani i nadający się na 
dachy zarówno płaskie jak i sko-
śne. Łatwy w układaniu i o długiej 
trwałości. Świetnie sprawdzający 
się na dachach w różnych strefach 
klimatycznych.

Fot. Icopal 

Papy bitumiczne znane są od ponad 200 lat. Specjalizacja w 
zastosowaniach doprowadziła do tego, że to jedyny materiał po-
kryciowy, który występuje w tak znacznej liczbie odmian. Wszystko 
dla klienta. 
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PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

Nazwa własna IZOLMAT PLAN
ventimax®TOP

IZOLMAT PLAN
protection®

PYE PV250 S5 SS

IZOLMAT PLAN PYE 
PV250 S5 SS

IZOLMAT PLAN 
zielony dach 

PYE PV250 S5

Długość i 
szerokość rolki

5 X 1 m 5 x 1 m 5 x 1 m 5 x 1 m

Grubość 5,2 mm 5,2  mm 5,2  mm 5,0  mm

Rodzaj
posypki

jesienny brąz antracyt stal., cz, ziel. szara

 Osnowa poliester poliester poliester poliester

Rodzaj asfaltu,
giętkość

mod. sbs,  -20˚C mod. sbs,  -25˚C mod. sbs,  -20˚C mod. sbs,  -25˚C

Odporność na 
spływanie

+ 100˚C + 100˚C + 100˚C + 100˚C

Siła rozciągająca
-wzdłuż (N/50MM)
-w poprzek

1100 ± 150,  
900 ± 200

1100 ± 150,  
900 ± 200

1100 ± 150,  
900 ± 200

1100 ± 150,  
950 ± 200

Wydłużenie
-wzdłuż (%)
-w poprzek

50 ± 10,  
50 ± 10

50 ± 10,
50 ± 10

50 ± 10,
50 ± 10

50 ± 10,
50 ± 10

Klasyfi kacja
ogniowa

BRoof (t1) /NRO BRoof (t1) /NRO BRoof (t1) /NRO E

Gwarancja
materiałowa

15 lat 15 lat 15 lat 15 lat
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PAPY ZGRZEWALNE WIERZCHNIEGO KRYCIA

IZOLMAT BIT 
V60 S4,2  SS

IZOLMAT PLAN 
PYE V100 S4,5 SS

IZOLMAT PLAN plus
PYE PV160 S5 S

IZOLMAT PLAN plus
V60 S4,2 SS

IZOLMAT BIT 
G200 S4 SS

5 x 1 m 7,5 x 1 m 5 x 1 m 5 x 1 m 5 x 1 m

4,2  mm 4,5  mm 5,0  mm 4,2  mm 4,0  mm

szara stal., cz, ziel. szara szara szara

welon szklany welon szklany poliester welon szklany tkanina szklana

oksydowany, 0˚C mod. sbs,  -15˚C mod. sbs,  - 5˚C mod. sbs,  - 5˚C oksydowany, 0˚C

+70˚C + 100˚C + 80˚C + 80˚C +70˚C

600 ± 100 ,
400 ± 100

700 ± 100,  
450 ± 150

800 ± 150,  
600 ± 200

600 ± 100,  
400 ± 100

1300 ± 300, 
2500 ± 500

4 ± 2,  
4 ± 2

4 ± 2,  
4 ± 2

45 ±15,  
45 ± 15

4 ± 2,  
4 ± 2

6 ± 3,  
6 ± 3

E E E E E

7  lat 13 lat 10 lat 10 lat 7  lat
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PAPY ZGRZEWALNE PODKŁADOWE

Nazwa własna IZOLMAT PLAN 
PYE PV250 S5

IZOLMAT PLAN 
PYE G200 S4

IZOLMAT PLAN 
V100 S3,5

IZOLMAT PLAN plus 
PYE PV160 S3,2

Długość i
szerokość rolki

5 x 1 m 5 x 1 m 7,5 x 1 m 7,5 x 1 m

Grubość 4,8 mm 4,0 mm  3,5 mm 3,2 mm

Rodzaj
posypki

drobna drobna drobna drobna

 Osnowa poliester tkanina szklana welon szklany poliester

Rodzaj asfaltu,
giętkość

mod. sbs,  -20˚C mod. sbs,  -20˚C mod. sbs,  -15˚C mod. sbs,  - 5˚C

Odporność na
spływanie

+ 100˚C + 100˚C + 100˚C + 80˚C

Siła rozciągająca
-wzdłuż (N/50mm)
-w poprzek

1100 ± 150,
900 ± 200

1300 ± 300,
2500 ± 500

700 ± 100,
400 ± 100

800 ± 150,
600 ± 200

Wydłużenie
-wzdłuż (%)
-w poprzek

50 ± 10,
50 ± 10

12 ± 7,
12 ± 7

4 ± 2,
4 ± 2

45 ± 15,
45 ± 15

Klasyfi kacja
ogniowa

E BRoof (t1) /NRO E E

Gwarancja
materiałowa

15 lat 13 lat 13 lat 10 lat
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PAPY ZGRZEWALNE PODKŁADOWE

Nazwa własna IZOLMAT BIT 
G200 S4

IZOLMAT BIT 
V60 S4

IZOLMAT BIT 
V60 S3

Długość i 
szerokość rolki

5 x 1 m 5 x 1 m 7,5 x 1 m

Grubość 4,0 mm 4,0 mm 3,0 mm

Rodzaj
posypki

drobna drobna drobna

 Osnowa tkanina szklana welon szklany welon szklany

Rodzaj asfaltu,
giętkość

oksydowany, 0˚C oksydowany, 0˚C oksydowany, 0˚C

Odporność na 
spływanie

+ 70˚C + 70˚C + 70˚C

Siła rozciągająca
-wzdłuż (N/50MM)
-w poprzek

1300 ± 300,
2500 ± 500

600 ± 100,
400 ± 100

500 ± 100,
300 ± 100

Wydłużenie
-wzdłuż (%)
-w poprzek

6 ± 3,
6 ± 3

4 ± 2,
4 ± 2

4 ± 2,
4 ± 2

Klasyfi kacja
ogniowa

BRoof (t1) /NRO E E

Gwarancja
materiałowa

7  lat 7  lat 5  lat
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PAPY SPECJALNE

Nazwa własna IZOLPLAN 
PYE G200 S3 SP

IZOLPLAN 
FUNDAMENT®  SP

IZOLMAT PLAN 
aquastoper® AL

IZOLVENT

Długość i 
szerokość rolki

10 x 1 m 15 X  1 m 30 X 1 m 20 X1 m

Grubość 3,0 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,3  mm

Rodzaj
posypki

folia folia folia folia

 Osnowa tkanina szklana folia folia al welon szklany

Rodzaj asfaltu,
giętkość

mod. sbs,  -20˚C mod. sbs,  -30˚C mod. sbs,  -30˚C oksydowany, 0˚C

Odporność na 
spływanie

+ 100˚C + 100˚C + 100˚C + 70˚C

Siła rozciągająca
-wzdłuż (N/50MM)
-w poprzek

1300 ± 300 , 
2500 ± 500

200 ± 50 ,  
200 ± 50

500 ± 100 ,  
300 ± 100

Wydłużenie
-wzdłuż (%)
-w poprzek

6 ± 3,  
6 ± 3

150 ± 100,
150±100

4 ± 2,  
4 ± 2

Klasyfi kacja
ogniowa

E E E E

Gwarancja
materiałowa

13 lat 15  lat 15  lat
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Papy wierzchniego krycia

Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST MONO 
PYE PV250 S52 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST FORTE 
PYE PV200 S52 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST PYE G200 
S52 modyfikowana 
papa asf. wierzchnie-
go krycia

JARPLAST MONO+ 
PYE PV250 S52 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

Rodzaj papy wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia

Zastosowanie wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, pokrycia jedno-
warstwowe

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, pokrycia jedno-
warstwowe

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, warstwy wodo-
chronne

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, warstwy wodo-
chronne

Technologia 
układania

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

zgrzewanie zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni/spodu

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

Wkładka nośna 
(g/m2)

włóknina poliestrowa włóknina poliestrowa tkanina szklana włóknina poliestrowa

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie

1000 / 850 800 / 600 1000 / 1100 900 / 800

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie

55 / 55 40 / 40 5 / 5 45 / 55

Temperatura 
mięknienia (°C)

+100 +100 +100 +80

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-20 -20 -20 -5

Reakcja na ogień klasa E klasa E klasa E klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

5,2 mm / 5 /1 5,2 mm / 5 /1 5,2 mm / 5 /1 5,2 mm / 5 /1

Ciężar (kg/m2) ok. 6 kg ok. 6 kg ok. 6 kg ok. 6 kg
Rolka (m2) 5 5 5 5
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 
13707+A2:2009

PN-EN 
13707+A2:2009

PN-EN 
13707+A2:2009

PN-EN 
13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 10 10 10 5
Cena netto (m2/zł) 17,86 16,94 16,53 15,22
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Papy wierzchniego krycia

Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST FORTE+ 
PYE PV200 S50 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST MAX PYE 
PV180 S48 mody-
fikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST MAX+ 
PYE PV180 S45 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST BRAVO 
PYE PV180 S42 mo-
dyfikowana papa asf. 
wierzchniego krycia

Rodzaj papy wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia

Zastosowanie wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, warstwy wodo-
chronne

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, warstwy wodo-
chronne

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych,warstwy wodo-
chronne

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych,
warstwy wodochronne

Technologia 
układania

zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni/spodu

gruboziarnista posypka 
mineralna / 
łatwotopliwa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / 
łatwotopliwa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / 
łatwotopliwa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / 
łatwotopliwa folia

Wkładka nośna 
(g/m2)

włóknina poliestrowa włóknina poliestrowa Włóknina poliestrowa włóknina poliestrowa

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie

800 / 600 700 / 550 650 / 500 600 / 400

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie

40 / 45 40 / 40 40 / 40 40 / 40

Temperatura 
mięknienia (°C)

+80 +80 +80 +80

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-5 -5 -5 -5

Reakcja na ogień klasa E klasa F klasa F klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

5,0 mm / 5 /1 4,8 mm / 5 /1 4,5 mm / 5 /1 4,2 mm / 5 /1

Ciężar (kg/m2) ok. 5,8 kg ok. 5,5 kg ok. 5,2 kg ok. 5,0 kg
Rolka (m2) 5 5 5 5
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 5 5 5 5
Cena netto (m2/zł) 14,86 12,94 12,39 11,82
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Papy wierzchniego krycia

Nazwa handlowa 
papy

JARBIT ELAST PY 
PV200 S50 zgrzewal-
na papa asf. wierzch-
niego krycia

JARBIT BINGO PY 
PV180 S40 zgrzewal-
na papa asf. wierzch-
niego krycia

JARBIT PLUS G200 
S42 zgrzewalna papa 
asf. wierzchniego 
krycia

JARBIT V60 S37 
zgrzewalna papa asf. 
wierzchniego krycia

Rodzaj papy wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia

Zastosowanie wierzchnia warstwa w 
pokryciach dachowych,
warstwy wodochronne

wierzchnia warstwa w 
pokryciach dachowych,
warstwy wodochronne

wierzchnia warstwa 
w pokryciach dacho-
wych, warstwy wodo-
chronne

wierzchnia warstwa w 
pokryciach dachowych,
warstwy wodochronne

Technologia 
układania

zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni/spodu

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

gruboziarnista posypka 
mineralna / łatwotopli-
wa folia

Wkładka nośna 
(g/m2)

włóknina poliestrowa włóknina poliestrowa tkanina szklana welon z włókien szkla-
nych

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie

600 / 500 600 / 400 900 / 900 400 / 300

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie

40 / 40 40 / 40 5 / 5 3 / 3

Temperatura 
mięknienia (°C)

+70 +70 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

0 0 0 0

Reakcja na ogień klasa E klasa F klasa E klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

5,0 mm / 5 / 1 4,0 mm / 5 / 1 4,2 mm / 7,5 / 1 3,7 mm / 7,5 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 5,8 kg ok. 4,8 kg ok. 5,0 kg ok. 4,5 kg
Rolka (m2) 5 5 7,5 7,5
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 5 5 5 3
Cena netto (m2/zł) 10,46 10,18 9,87 7,91
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Papy wierzchniego krycia

Nazwa handlowa 
papy

JARBIT V80 S42 
zgrzewalna papa asf. 
wierzchniego krycia

W/400/1200 papa as-
faltowa wierzchniego 
krycia

W/64 papa asfaltowa 
wierzchniego krycia 

Rodzaj papy wierzchniego krycia wierzchniego krycia wierzchniego krycia

Zastosowanie wierzchnia war-
stwa w pokryciach 
dachowych, warstwy 
wodochronne

wierzchnia war-
stwa w pokryciach 
dachowych, warstwy 
wodochronne

wierzchnia war-
stwa w pokryciach 
dachowych,warstwy 
wodochronne

Technologia 
układania

zgrzewanie klejenie lepikiem klejenie lepikiem

Wykończenie górnej 
powierzchni/spodu

gruboziarnista 
posypka mineralna / 
łatwotopliwa folia

gruboziarnista posyp-
ka mineralna / mączka 
mineralna

gruboziarnista 
posypka mineralna / 
mączka mineralna

Wkładka nośna
(g/m2)

welon z włókien 
szklanych

tektura budowlana welon z włókien 
szklanych

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie

500 / 300 500 / 400 450 / 250

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie

3 / 3 3 / 3 3 / 3

Temperatura 
mięknienia (°C)

+70 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

0 0 0

Reakcja na ogień klasa E klasa E klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

4,2 mm / 7,5 / 1 - / 15 / 1 - / 15 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,9 kg ok. 2,8 kg ok. 3,0 kg
Rolka (m2) 7,5 15 15
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 
13707+A2:2009

PN-EN 
13707+A2:2009

PN-EN 
13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 5 - -
Cena netto (m2/zł) 8,37 4,44 5,30
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Papy podkładowe

Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST PYE G200 
S40 modyfikowana 
papa asf. podkładowa

JARPLAST BRAVO 
PYE PV180 S32 mo-
dyfikowana papa asf. 
podkładowa

JARBIT ELAST PY 
PV180 S30 zgrzewal-
na papa asf. podkła-
dowa

JARBIT PLUS G200 
S40 zgrzewalna papa 
asf. podkładowa

Rodzaj papy podkładowa podkładowa podkładowa podkładowa
Zastosowanie warstwa podkładowa 

w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych, izolacje wodo-
chronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

Technologia 
układania

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty / 
łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Wkładka nośna
(g/m2)

tkanina szklana włóknina poliestrowa włóknina poliestrowa tkanina szklana

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 

1000 / 1100 600 / 400 600 / 400 900 / 900

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 

5 / 5 40 / 40 40 / 40 5 / 5

Temperatura 
mięknienia (°C)

+100 +80 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-20 -5 0 0

Reakcja na ogień klasa E klasa E klasa E klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

4,0 mm / 7,5 / 1 3,2 mm / 10 / 1 3,0 mm / 10 / 1 4,0 mm / 7,5 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,7 kg ok. 4,2 kg ok. 4,0 kg ok. 4,7 kg
Rolka (m2) 7,5 7,5 7,5 7,5
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 10 5 5 5
Cena netto (m2/zł) 14,83 10,68 9,43 9,54
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Papy podkładowe

Nazwa handlowa 
papy

JARBIT V80 S40 
zgrzewalna papa asf. 
podkładowa

JARBIT V60 S35 
zgrzewalna papa asf. 
podkładowa

JARBIT V60 S30 
zgrzewalna papa asf. 
podkładowa

JARBIT V60 S24 
zgrzewalna papa asf. 
podkładowa

Rodzaj papy podkładowa podkładowa podkładowa podkładowa

Zastosowanie warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkłado-
wa w pokryciach 
dachowych, izolacje 
wodochronne, izolacje 
przeciwwilgociowe, 
izolacje fundamen-
tów, izolacje podłóg i 
posadzek

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

Technologia 
układania

zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Wkładka nośna
(g/m2)

welon z włókien 
szklanych

welon z włókien 
szklanych

welon z włókien 
szklanych

welon z włókien 
szklanych

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 

500 / 300 400 / 300 400 / 300 400 / 300

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 

3 / 3 3 / 3 3 / 3 3 / 3

Temperatura 
mięknienia (°C)

+70 +70 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

0 0 0 0

Reakcja na ogień klasa E klasa F klasa E klasa F
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

4,0 mm / 10 / 1 3,5 mm / 10 / 1 3,0 mm / 10 / 1 2,4 mm / 10 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,7 kg ok. 4,4 kg ok. 4 kg ok. 3,2 kg
Rolka (m2) 10 10 10 10
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009
PN-EN 13969:2006/
A1:2007

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009

Gwarancja (lat) 5 3 3 3
Cena netto (m2/zł) 7,71 7,54 7,29 5,89
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Papy podkładowe

Nazwa handlowa 
papy

P/333/1100 papa as-
faltowa podkładowa

P/400/1200 papa as-
faltowa podkładowa

P/64 papa asfaltowa 
podkładowa

Rodzaj papy podkładowa podkładowa podkładowa

Zastosowanie warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

warstwa podkładowa 
w pokryciach dacho-
wych,
izolacje wodochronne

Technologia 
układania

klejenie lepikiem klejenie lepikiem klejenie lepikiem

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

piasek drobnoziarnisty 
/ mączka mineralna

piasek drobnoziarnisty 
/ mączka mineralna

piasek drobnoziarnisty 
/ mączka mineralna

Wkładka nośna
(g/m2)

tektura budowlana tektura budowlana welon z włókien 
szklanych

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 

500 / 400 500 / 400 450 / 250

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 

3 / 3 3 / 3 3 / 3

Temperatura 
mięknienia (°C)

+70 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

0 0 0

Reakcja na ogień klasa E klasa E klasa E
Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) (m)

- / 15 / 1 - / 15 / 1 - / 15 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 2,6 kg ok. 3 kg ok. 2,4 kg
Rolka (m2) 15 15 15
Dokument 
odniesienia/ 
deklaracja zgodności

PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009 PN-EN 13707+A2:2009

Gwarancja (lat) - - -
Cena netto (m2/zł) 3,94 4,23 4,80
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Papy podkładowe
Nazwa handlowa 
papy 

BauderTEC 
KSA DUO

BauderTEC 
KSA

Bauder
THERM UL 50

Bauder 
EGV 3t

Bauder
PYE G 200 S4

Opis produktu elastomero-
bitumiczna 
samoprzylepna 
papa z zakładem 
przemiennym

elastomerobi-
tumiczna papa 
samoprzylepna

szybkozgrzewalna 
papa elastomero-
bitumiczna

elastomerobi-
tumiczna papa 
podkładowa

papa elastomero-
bitumiczna

Sposób montażu klejenie na 
zimno, zgrzewanie 
palnikiem (na 
zakładach)

klejenie na zimno zgrzewanie 
palnikiem

zgrzewanie palni-
kiem, mocowanie 
mechaniczne

zgrzewanie 
palnikiem

Powierzchnia gór-
na

folia folia laminowana włók-
niną i piaskowana

folia talkowana

Powierzchnia dol-
na

folia ściągana, 
masa samoprzy-
lepna

folia ściągana, 
masa samoprzy-
lepna

folia, pasma 
THERM

talkowana folia

Wkładka nośna siatka szklana 
i włóknina szklana

welon szklany 
i siatka szklana

tkanina poliestro-
wa i welon szklany 
180 g/m2

welon szklany, 
włóknina szklana

tkanina szklana 
200 g/m2

Długość 7,5 m 7,5 / 10 m 7,5 m 10 m 5 m

Szerokość 1 m 1 m 1 m 1 m 1 m

Grubość 3 mm 3 mm 4,2 mm 3 mm 4 mm

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤-30 °C ≤-30 °C ≤-30 °C ≤-10 °C ≤-25 °C

Odporność na dzia-
łanie podwyższo-
nych temperatur

≥+100 °C ≥+100 °C ≥+100 °C ≥+90 °C ≥+100 °C

Siła zrywająca ≥1000 N/50 mm ≥1000 N/50 mm ≥1000 N/50 mm ≥650 N/50 mm ≥1000 N/50 mm

Wydłużenie ≥2 % ≥2 % ≥20 % ≥2 % ≥2 %

Typ zastosowania DU/E1 PYE KTP 
KSP 3

DU/E1 PYE KTP 
KSP 3

DU/E1 PYE KTG 
S4

DU/E1 PYE KTP 
KSP 3

DU/E1 PYE G 
200 S4

Numer artykułu Nr art 1606 0000 1602 0000 
(długość 7,5 
m) 1599 0000 
(długość 10 m)

1633 0000 1905 0001 1745 0000
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Papy nawierzchniowe
Nazwa handlowa 
papy 

BauderKARAT BauderPLANT E BauderTEC KSO BauderTHERM SL 500

Opis produktu polimerobitumiczna 
zgrzewalna papa 
ze wzmocnioną polie-
strową wkładką nośną 
w połączeniu z uszla-
chetnioną masą 
bitumiczną

elastomerobitumicz-
na zgrzewalna papa 
odporna na przenikanie 
korzeni wg wytycznych 
FLL

elastomerobitumiczna 
papa samoprzylepna

papa renowacyjna 
jednowarstwowego 
krycia

Sposób montażu zgrzewanie palnikiem zgrzewanie palnikiem klejenie na zimno zgrzewanie palnikiem

Powierzchnia 
górna

łupek łupek łupek łupek

Powierzchnia 
dolna

folia folia folia ściągana
masa samoprzylepna

folia, pasma THERM

Wkładka nośna włóknina poliestrowa 
300 g/m2

włóknina poliestrowa 
250 g/m2

siatka szklana włóknina poliestrowa 
250 g/m2

Długość 5 m 5 m 5 m 5 m

Szerokość 1 m 1 m 1 m 1 m

Grubość 5,2 mm 5,2 mm 4,2 mm 5,2 mm

Giętkość w niskiej 
temperaturze

-25 górna
-40 dolna

≤-36 °C ≤-30 °C ≤-30 °C

Odporność 
na działanie 
podwyższonych 
temperatur

+150 górna
+120 dolna

≥+120 °C ≥+100 °C ≥+105 °C

Siła zrywająca 1450 N/50 mm 1000 N/50 mm ≥1000 N/50 mm 1000 N/50 mm

Wydłużenie 30 % 45 % ≥2 % 45 %

Typ zastosowania DO/E1 PYE KTP 300 S5 DO/E1 PYE PV 200 S5 DO/E1 PYE KTG KSP 4 DO/E1 PYE KTG 5

Kolor granitowo-czarna 
nr art 1716 0000
zielono-biała 
nr art 1717 0000

łupek zielony 
nr art 1724 0000

łupek naturalny 
nr art 1603 2000

łupek naturalny 
nr art 1635 2000
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Papy nawierzchniowe
Nazwa handlowa 
papy 

 BauderPRO F Bauder PFLANZ-
SCHWARTE

Bauder EP 5 nat BauderPYE PV 250 
S5 EN

Opis produktu elastomerobitumiczna 
papa do jednowarstwo-
wych pokryć dacho-
wych

elastomerobitumicz-
na papa zgrzewalna 
odporna na przenikanie 
korzeni wg wytycznych 
FLL

polimerobitumiczna 
zgrzewalna papa 
wierzchniego krycia

elastomerobitumiczna 
papa zgrzewalna

Sposób montażu mocowanie mecha-
niczne, zgrzewanie na 
zakładach

zgrzewanie palnikiem zgrzewanie palnikiem zgrzewanie palnikiem

Powierzchnia 
górna

łupek folia łupek łupek

Powierzchnia 
dolna

folia folia folia folia

Wkładka nośna specjalna włóknina 
poliestrowa

taśma miedziana + 
tkanina szklana 60 g/m2

włóknina poliestrowa 
170 g/m2

włóknina poliestrowa 
250 g/m2

Długość 7,5 m
(zielono-biała: 5 m)

5 m 8 m 5 m

Szerokość 1,1 m 1 m 1 m 1 m

Grubość 5,2 mm 5 mm 5,0 mm 5,2 mm

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤-36 °C ≤-20 °C ≤-10 °C ≤-25 °C

Odporność 
na działanie 
podwyższonych 
temperatur

≥+120 °C ≥+80 °C ≥+90 °C ≥+100 °C

Siła zrywająca 1000 N/50 mm 500 N/50 mm 600 / 450 N/50 mm 800 N/50 mm

Wydłużenie 45 % 3 % 35 % 35 %

Typ zastosowania DO/E1 PYE KTG 5 DE/E2 PYE V CU S5 DP/E1 PYE PV 200 S5

Kolor łupek czerwony 
nr art 1731 000 
łupek naturalny 
nr art 1732 2000
łupek zielono-biały 
nr art 1733 0000

laminowana folią 
nr art 1352 0000

Nr art 1941 0001 łupek naturalny 
1773 2000
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Papy paroizolacyjne
Nazwa handlowa 
papy 

BauderTHERM 
DS 2 

BauderTEC DBR Bauder Super 
AL-E

BauderVA 4
(V 60 S4 + AL)

BauderPONT EP 
5 GA

Opis produktu szybkozgrzewalna 
elastomerobi-
tumiczna papa 
paroizolacyjna 
z obustronnymi 
pasmami THERM

samoprzylepna 
elastomerobi-
tumiczna papa 
paroizolacyjna 
(o podwyższonej 
odporności na 
ogień)

specjalna elasto-
merobitumiczna 
zgrzewalna papa 
paroizolacyjna

bitumiczna papa 
paroizolacyjna

elastomerobi-
tumiczna papa 
zgrzewalna pod 
asfalt lany

Sposób montażu zgrzewanie 
palnikiem

klejenie na zimno zgrzewanie 
palnikiem

zgrzewanie 
palnikiem

zgrzewanie 
palnikiem

Powierzchnia 
górna

folia, pasma 
THERM

specjalna folia 
aluminiowa

talkowana talkowana piaskowana

Powierzchnia 
dolna

folia, pasma 
THERM

folia ściągana, 
masa samoprzy-
lepna

folia folia folia

Wkładka nośna kombinacja alu-
minium i poliestru 
+ tkanina szklana 
60 g/m2

kombinacja alumi-
nium i poliestru
+ specjalna siatka 
50 g/m2

kombinacja alu-
minium i poliestru 
+ tkanina szklana 
60 g/m2

kombinacja alu-
minium i poliestru 
+ tkanina szklana 
60 g/m2

włóknina polie-
strowa 250 g/m2

Długość 7,5 m 50 m 7,5 m 5 m 8 m

Szerokość 1,08 m 1,08 m 1 m 1 m 1 m

Grubość 4 mm ca. 0,5 mm 3,5 mm 4 mm 5 mm

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤-6 °C ≤-40 °C ≤-25 °C ≤0 °C ≤-20 °C

Odporność 
na działanie 
podwyższonych 
temperatur

≥+70 °C ≥+110 °C ≥+70 °C ≥+70 °C ≥+110 °C

Siła zrywająca wzdłuż ≥400 
N/50 mm
w poprzek ≥300 
N/50 mm

800 N/50 mm wzdłuż 400 
N/50 mm
w poprzek 300 
N/50 mm

wzdłuż ≥400 
N/50 mm
w poprzek ≥300 
N/50 mm

800 N/50 mm

Wydłużenie ≥2 % 4 ≥2 % ≥2 % 35 %

Wartość Sd ≥1500 m ≥1500 ≥1500 m ≥1500 m

Numer artykułu 1630 0000 1624 0000 1329 0000 1331 0000 1704 0000
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Tegola Polonia Ltd./ 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58 / tel. 42 836 24 42
tegola@tegola.pl / www.tegola.pl
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Tegola Polonia Ltd./ 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58 / tel. 42 836 24 42
tegola@tegola.pl / www.tegola.pl
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Tegola Polonia Ltd./ 90-553 Łódź, ul. Kopernika 58 / tel. 42 836 24 42
tegola@tegola.pl / www.tegola.pl


