SOPRALENE FLAM JARDIN S5
Tan›t›m

SOPRALENE FLAM JARDIN S5, yeni ve eski binalarda çat›larda yeﬂil bahçe yapmak için
kullan›lan köklere ve çeﬂitli asit, eriyiklere dayan›kl› tek kat kullan›lan ve ﬂaloma yard›m› ile
lehimlenen bir su yal›t›m membran›d›r.

Bileﬂenler

Donat›

Özellikleri

SOPRALENE FLAM JARDIN S5
Cam elyaf takviyeli polyester keçe 250 gr/m2
Bitüm elastomer*: seçilmiﬂ bitüm ve SBS termoplastik
Ba¤lay›c›
polimer kar›ﬂ›m›
5.2 mm ﬂerit üstünde (- % 5)
Kal›nl›k
5.9 mm.arduvaz üzerinde
Do¤al renkli arduvaz
Üst yüz
Alt yüz
Kolay eriyebilen Polietilen folyo
* SBS elastomer bitüm yal›t›m kaplamalar›n›n onay› için UEAtc Özel Direktiflerine göre

Özellikler
Görünebilir eksiklikler, hatalar
Uzunluk
Geniﬂlik
Do¤rusall›k
Yüzey baz›nda kütlesi
Kal›nl›k
Çözünür maddeler oran›
Su s›zd›rmazl›¤›

‹stemler /
WPK1
S›n›r
de¤erleri
De¤erler
Görünebilir
Baﬂar›l›
eksiklik, hata yok
5.000
mm
≥ 5.000
1.000
mm
≥ 1.000
<20
mm/10 m
≤ 20
KLF2
kg/m2
KLF2
5,2
mm
≥ 5,2
1 KLF2
gr/m2
KLF2
200 kPa/24 h'de
>400 kPa/24 h
kazand›

Test Yöntemi
DIN EN
1850-1
1848-1
1848-1
1848-1
1849-1
1849-1
DIN 52 123
1928

D›ﬂtan gelen bir ateﬂe karﬂ› maruz
Sistem kontrolu
DIN V EN V 1187
kal›nd›¤›nda davran›ﬂ›
S›n›f E DIN EN
DIN EN ISO
Yang›na karﬂ› davran›ﬂ›
13501-1'e göre
11925-2
Düﬂük s›cakl›kta genleﬂmeden
KLF2
13 897
sonra su s›z›d›rmazl›¤›
N/50 mm
KLF2
12 316-1
Soyulma direnci
KLF2
N/50 mm
12 317-1
Kesme direnci
800
Çekme özelli¤i: boyuna
N/50 mm
12 311-1
800
Maksimum çekme kuvveti çapraz
35
Çekme özelli¤i: boyuna
12311-1
35
Genleﬂme çapraz
%
Darbe ﬂeklindeki yüklenmelere
mm
12 691
KLF2
karﬂ› direnci
Statik yüklenmelere karﬂ›
kg
Yöntem A
KLF2
direnci
12 730
Y›rt›lmaya karﬂ› direnci (çivi)
N
KLF2
12 310-1
baﬂar›l›
Kök nüfuz etmesine direnci,
FLL
baﬂar›l›
Kök ve rizom direnci
pr EN 13 948
KLF2
Ölçülerini muhafaza etme özelli¤i
%
1107-1
Devinimli s›cakl›k de¤iﬂikliklerinde
%
1108
KLF2
form stabilitesi
So¤ukta bükülme özelli¤i
°C
-25
1109
Is›ya karﬂ› direnci
°C
100
1110
1- WPK : Fabrikasyonda üretim s›ras›nda kontrol, labor-teknik araﬂt›rmalar› sonucu
2- KLF : Her hangi bir ﬂart yoktur (Alman yap› hukukuna göre bir ﬂart gelmemiﬂtir)
3- Sistem kontrolü: de¤iﬂik belgelerde, dökümanlarda ayr›ca sunulacakt›r.
4- Konformasyon beyan›na göre ürün ailesi 23'ün bir üyesidir.

Broof (11)3
S›n›f E4
KLF2
KLF2
KLF2
≥ 1.100
≥ 1.000
≥ 40
≥ 45
KLF2
KLF2
KLF2
baﬂar›l›
baﬂar›l›
≤ 0,3
KLF2
≤ - 36
≥ 120

Saklama koﬂullar›

SOPRALENE FLAM JARDIN S5
Rulonun boyutlar›
5 mt x 1 mt
Rulonun a¤›rl›¤›
Yaklaﬂ›k 29.5 kg
Stoklama
Üzeri k›l›fl› paletler üzerinde dik olarak
Rulolar›n uzunlu¤u - % 1 bir toleransla verilmiﬂtir. Bir ruloda 2 kesim bulunabilir. Bu durumda,
en küçük uzunluk en az 3 mt ve toplam uzunluk nominal uzunlu¤a eﬂde¤erdir. Rulolar düz
bir zemin üzerine konularak depolanmal›d›r. Paletler maksimum 2 palet boyunu geçmeyecek
ﬂekilde, aralar›na bir levha konularak yüklenebilir. Kötü havalarda veya düﬂük s›cakl›klarda,
en az 5 saat önce, en az + 2 °C derecede bekletilmesi ve rutubete karﬂ› korunmas›,
malzemenin kullan›m›n› kolaylaﬂt›rabilecektir.

Kullan›m alan›

SOPRALENE FLAM JARDIN S5, yeni ve eski binalarda çat›larda yeﬂil bahçe yapmak için
kullan›lan köklere ve çeﬂitli asit, eriyiklere dayan›kl› tek kat kullan›lan ve ﬂaloma yard›m› ile
lehimlenen bir su yal›t›m membran›d›r.

Uygulama

Elastomer bitümlü SOPRALENE FLAM JARDIN S5, uygun bir ﬂaloma ile paralel tam yüzeyli
ﬂekilde alt katmana lehim yap›l›r. Uzunlamas›na bindirme en az 8 cm, ve çapraz bindirme
en az 10 cm.

Özel talimatlar

Çal›ﬂma ile ilgili tavsiyeler:
- Kaynak s›ras›nda homojen bir bast›rma bas›nc›n› sa¤lamak için bir sarg› bobini kullan›n›z
- Malzemenin köﬂe uygulamalar›nda pah; yani bir e¤im verilecektir
Hijyen, sa¤l›k ve çevre:
Genel aç›dan hijyen, sa¤l›k ve çevreye iliﬂkin talimatlara uygundur. Her türlü ek bilgi için
güvenlik bilgi föyüne bak›n›z.
Kalite kontrol:
SOPREMA, kuruldu¤u günden bu yana ürünlerinin kalitesine öncelikli önem vermektedir.
Bu yüzden BSI taraf›ndan onayl› ISO 9001 kalite sistemi uygulanmaktad›r.

SOPRALENE FLAM JARDIN S5 yeﬂil bahçelerde su yal›t›m membran› olarak kullan›ld›¤›ndan
EN 13969 normlar›n› ba¤l›d›r ve bu norma uygun olarak CE iﬂaretini taﬂ›maktad›r.
CE iﬂaretinin temel bilgileri WPK aç›s›ndan aﬂa¤›daki kutuda aç›klanm›ﬂt›r; daha fazla bilgi
için her sayfadaki CE Uygunluk Bildirimi'ne bak›n›z.

CSTB 0679

SOPRALENE FLAM JARDIN S5
SOPREMA - KLEWA
Freier- Grund - Strasse 118 / 57299
Burbach - Walbach
Fabrika Üretim Kontrolü Sertifikas›: 12/2005 0767 - BPR - 1908
SOPRALENE FLAM JARDIN S5, Schiefer, bir Elastomer bitümden üretilmiﬂ ve yeﬂil çat›lar›n
yal›t›m›nda DIN EN 13 707, DIN V 20000-201, (SOPRALENE FLAM JARDIN S5 DO/E1)
prEN 13 948 ve FLL direktifleri, DIN EN 13969 ve DIN V 20000-202’e göre
(BA PYE PV200 S5) kök dirençli olup, üst katman olarak kullan›l›r. Bu membran›n teknik
de¤erleri normlarda öngörülen asgari s›n›rlar›n üzerindedir. Membran, y›rt›lmaya karﬂ› üst
düzeyde dirençli ve esneme özelli¤ine sahip taﬂ›y›c› bir katmana sahiptir; alt yüzü kolayca
alevle eriyebilen PP-Folyo, üst yüzü UV ›ﬂ›nlar›n› iten arduvaz ile donat›lm›ﬂt›r.
-

Özellik s›n›f› E 1, DIN 18531-2 ve DIN V 20000-201
Standart membranlara k›yasla daha yüksek eskime direnci
Sürekli genleﬂebilme özelli¤i
Avrupa normuna göre membran sistem içinde yang›ndan korunma koﬂullar›n› sa¤lar,
BRoof (11), çat›lar›n d›ﬂtan gelen ateﬂe maruz kalmas›
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