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Technický list   TL 5-1021-06 

Hydroizola�ní deska z PE-LD druh 1116

 Ú�innost:21.08.2009 Vydání: 4

Popis výrobku Hydroizola�ní deska z PE-LD druh 1116 (dále jen deska druh 1116)   
je vyrobena z nízkohustotního polyetylenu (PE-LD), typ T podle 
�SN EN 13967. 
Vzhledem ke konstrukci a tlouš�ce je garantována životnost této 
desky min. 10 let .

Použití Deska druh 1116 je ur�ena k izolacím pod�ezávaného zdiva. Desku 
lze  použít i k izolaci v prost�edí s vysokou agresivitou (výskyt 
anorganických kyselin, zásad a jejich solí), dále k ochran� proti 
radonu a tlakové vod�.  Deska není ur�ena pro aplikace, p�i kterých 
bude dlouhodob� vystavena p�ímým atmosférickým vliv�m, zejména 
UV zá�ení.

Aplikace Desky druh 1116 lze vzájemn� spojovat induk�ní pistolí - provádí 
specializovaná firma.

Údaje o výrobku Deska druh 1116  spl�uje požadavky �SN EN 13967.

Rozm�ry: Tlouš�ka [mm] Ší�ka [mm] Množství [kg]
1000 ± 102,00 ± 0,20
1200 ± 10

50 ± 1

Fólii lze vyráb�t až do ší�ky 1400 mm.

Barva: Deska druh 1116 se vyrábí v barv� �erné nebo v p�írodním 
provedení.

Balení, doprava, skladování: Desky druh 1116 jsou navinuty v rolích, role jsou uloženy na 
d�ev�ných paletách, jsou fixovány cyklopáskou a chrán�ny pr�tažnou 
fólií.. Doporu�ená teplota skladování je -5 °C až +35 °C. 
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Technické parametry:

Vlastnost Zkušební norma Hodnota
Vodot�snost pro vodu v kapalném skupenství, 60 kPa �SN EN 1928, metoda B vyhovuje
Odolnost proti statickému zatížení �SN EN 12730, metoda B vyhovuje 20 kg
Pevnost v tahu �SN EN 12311-2 � 1000 N/50 mm
Tažnost metoda A � 400 %

�SN EN 12691
metoda A

vyhovuje
2000 mm

Odolnost proti nárazu

�SN EN 12691
metoda B

vyhovuje
2000 mm

Vliv um�lého stárnutí teplem na vodot�snost, 60 kPa �SN EN 1296
�SN EN 1928

vyhovuje

Vliv chemikálií na vodot�snost, 60 kPa 
(Ca(OH)

2
; 10% NaCl)

�SN EN 1847
�SN EN 1928

vyhovuje

Odolnost proti protrhávání �SN EN 12310-1 � 700 N
Pevnost spoje ve smyku �SN EN 12317-2 � 900 N/50 mm
Propustnost vodní páry - faktor difuzního odporu 	 �SN EN 1931 � 400 000
Difuzní odpor pro radioaktivní plyny (polo�as 
prostupu)

ZHVP-VÚPS-00030-88/92 
CSI Praha

více než 300 000 s

Bezpe�nostní p�edpis Deska druh 1116 není klasifikována jako nebezpe�ná látka ve smyslu 
zákona o chemických látkách.

Odstra�ování odpad�
Desku druh 1116 odstra�ovat v souladu s platnými právními 
p�edpisy. �istý odpad lze recyklovat, odpad nevhodný k recyklaci 
skládkovat. Odpad zne�ist�ný nebezpe�nými látkami je t�eba 
zneškodnit spálením ve spalovn� nebezpe�ných odpad�.

Bezpe�nost p�i práci a ochrana zdraví
P�i pokládání a spojování desek druh 1116 je t�eba dodržovat 
všechny v té dob� platné bezpe�nostní, hygienické a požární 
p�edpisy.

Související dokumentace Certifikát systému �ízení výroby �. 1390-CPD-0025/06/Z pro �

hydroizola�ní desku z PE-LD druh 1116 dle �SN EN 
13967:2005, vydaný CSI, a. s., Praha, pracovišt� Zlín 
Certifikát �SN EN ISO 9001 a �SN EN ISO 14001 �. PRA �

0003830, vydaný LRQA

Výrobce: Fatra, a.s., T. Bati 1541, 763 61 Napajedla, �eská republika
tel.: +420 577 50 1111 e-mail: info@fatra.cz
fax: +420 577 50 5555 http://www.fatra.cz
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Kdo 

Kdy

Pro koho  -  - 

�íslo výtisku

Konec dokumentu


