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Termékadatlap 
I-333/20 
Bitumenes csupaszlemez 
 

Gyártó és gyártás helye 
ICOPAL SA, 

98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 169/197, Lengyelország 

Forgalmazó 
Bramac Kft,  
8200 Veszprém, Házgyári út 1. 

Termékleírás 
Bitumenes csupaszlemez (bitumennel átitatott kartonpapír) 
A termék az alábbi szabványoknak felel meg: 
Bitumenes vízszigetelő lemez talajnedvesség elleni szigetelésre.  
(EN 13969:2004+A1:2006 szabvány, A típus) 

Felhasználási terület 
Alkalmazható  ideiglenes vagy bent maradó felületvédelemként 
például bitumenes lemezből készülő vízszigetelésekre, vagy 
kőműves szerkezetekre, továbbá védő-elválasztó rétegként 
beton aljzatokra kerülő fémlemez- és faszerkezetek alá. 
Épületek talajnedvesség, talajvíznyomás elleni szigetelésére 
nem alkalmazható! 

Beépítés 
Az I-333/20 bitumenes csupaszlemez garantáltan repedésmentes, hőre nem érzékeny aljzatok esetén Icopal SIPLAST PRIMER 
Speed® SBS vagy Icopal ELASTO-PRIMER anyaggal történő kellősítést követően teljes felületű, vagy foltszerű forró bitumenes 
ragasztással rögzíthető. Ideiglenes védelemként, elválasztó rétegként történő alkalmazása esetén ragasztás nélkül fektetve kell 
elhelyezni, ez esetben a rögzítés leterheléssel, illetve a rá kerülő szerkezet rögzítése által történik. Hideg időben történő felhasználás 
esetén a terméket a beépítés előtt 24 órán keresztül szobahőmérsékleten kell tárolni. Beépítéskor a levegő és a tisztított, száraz aljzat 
hőmérséklete nem lehet alacsonyabb, mint +5°C. 

 

Tárolás és szállítás 
Száraz, fedett helyen tárolandó, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védve. A tekercsek fektetve nem tárolhatók, és nem 
szállíthatók. A tekercsekkel megrakott raklapok nem rakhatók egymásra sem tároláskor, sem szállításkor. Szállításkor a raklapokat 
elmozdulás ellen rögzíteni kell, és biztosítani kell, hogy a tekercsek ne tudjanak megdőlni. 
 

Garancia 
A Bramac Kft. a jogszabályokban előírt kötelező jótállást és szavatosságot vállalja a termékre. 

 

Érvényesség 
A termékadatlap a láblécben található dátumtól az újabb változat kiadásáig érvényes. Új termékadatlap kiadásával a korábbi kiadás 
érvényét veszti.  A kutatás-fejlesztés, új gyártástechnológiai eljárások és alapanyagok alkalmazása alapján az Icopal Kft. fenntartja a 
jogot a termékek műszaki paramétereinek módosítására és a termékadatlap tartalmának megváltoztatására.  
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TULAJDONSÁGOK 
 

Termék adatok  

Terméknév I-333/20 

Termék cikkszáma R 2020 

Termék felépítése Desztillált bitumennel átitatott kartonpapír 

Felső felülete bitumenes papírfelület 

Alsó felülete bitumenes papírfelület 

Szállítási adatok 1080 m2/EURO raklap 

 
 

Technikai adatok Egység Érték Vizsgálati módszer 

Látható hibák – hibamentes EN 1850-1 

Tekercs hossz m ≥ 20 EN 1848-1 

Tekercs szélesség, minimum m ≥ 0 ,99 (1,00 ± 0,01) EN 1848-1 

Egyenesség, (kardosság) 10 méterenként - 

eltérés: 

≤ 20 mm / 10 m, 

ill. ezzel arányos 

EN 1848-1 

Felületegységre eső tömeg kg/m2
 0,55 ± 0,1 EN 1849-1 

Vízzáróság kPa ≤ 2 EN 1828 B módszer 

Tartósság - Vízzáróság mesterséges öregítés után kPa ≤ 2 EN 1926, EN 1828 B 

Tartósság - Vegyszerállóság – Annex A szerint EN 13969 

Tűzvédelmi osztály – Nem követelmény EN 13501-1 

Húzószilárdság, szakítóerő hosszirányban N/50 mm 500 ± 50 
EN 12311-1 

Húzószilárdság, szakítóerő keresztirányban N/50 mm 300 ± 50 

Mérettartóság hosszirányban % 3 ± 2 
EN 12311-1 

Mérettartósság keresztirányban % 3 ± 2 

Tovább szakítási ellenállás szegszárral hossz N 70 ± 20  
EN 12310-1 

Tovább szakítási ellenállás szegszárral kereszt N 70 ± 20 

Statikus terheléssel szembeni ellenálló képesség kg 5 EN 12730 B módszer 

Ütésellenállás mm 100 EN 12691 

Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága hosszirányban N/50 mm 200 ± 50 EN 12317-1 

Átlapolások nyíró-tapadó szilárdsága keresztirány. N/50 mm 300 ± 50 EN 12317-1 

Hideghajlíthatóság ºC 0 / Ø30 mm EN 1109 

 

TANÚSÍTVÁNYOK 

Az üzemi gyártmányellenőrzés a EN 13969:2004+A1:2006 harmonizált szabvány alapján az EU 305/2011 rendeletében 

meghatározotti 2+ rendszer szerint történik.  A tanúsítvány azonosítószáma: No. 1434 POLSKIE CENTRUM BADAŃ I 

CERTYFIKACJI S.A. 
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