
                                                          
 

VEDAG - Turbo TU                                                 

 
Производител:   Vedag GmbH  
                             Flinschstr.10-16 
                             D-60388Frankfurt 
 
Сертифициран по EN ISO 9001 от 1995 
  
                            Сертификати за продуктов контрол: 

 Битумнa мембранa съобразенa с изискванията на DIN  EN 13 707 и DIN 
EN 13969(0958- CPD –DK001/1, DK002/1, DK003/1, DK004/1, 
DK006/1,DK007/1) 
 Синтетични мембрани съобразени с изискванията на DIN 

13956(FPO:1349- CPD – 038, POCB:0958 –CPD – DK036/1, PVC:0958- 
CPD- DK041/1) 

 
Продуктът:   
 
Turbo TU е студено самозалепваща се еластомерно битумна подложна изолация 
за многопластова покривна система от най –високо качество, съобразена с 
техническите стойности, далеч над минималните изисквания на  DIN EN 13707 и 
DIN V 200000-201. Използването му като подложен слой за покривни 
хидроизолации  е узаконено  чрез  общ строителен изпитвателен протокол №  Р -
51351а/01 MPA Bau при TU München. 
 
 

Съдържание на продукта:  

 

 Горна страна – специално фолио и самозалепващи  се надлъжни ивици. 
 Покритие – ТОР  еластомерен битум 
 Основа – комбинирана основа 140g/m2 
 Долна страна –  самозалепващ се битум и отстраняващо се фолио. 

 
Предимства на продукта: 
 

 Клас Е1 по DIN 18531-2 и  DIN V 20000-201 
 Рационално полагане благодарение на студеното залепване и 15м 
дължина на ролката. 
 Сигурност на снадката  благодарение на  отстраняемите  надлъжни 
ивици. 
 Защита от стопяване на  некаширания полистирол  при полагане  на 
завършващ изолационен  слой.. 



 
 
Области на приложение: 
 
TURBO TU  се поставя като подложен слой под изолацията    TURBO TO  при 
саниране и ново строителство в система VEDAG TurboDach,ProfiROOF   в  сгради 
от категория К1 и К2 по DIN 18531 при всички  покривни наклони. 
 
Подходяща основа са напр.: плочи от стиропор , плочи от минерално каширан 
полиоритан, каширан с минерален воал , битумно каширани с битум плочи от 
минерална вата, плочи с предварително грундирани повърхности от зидария, 
бетон или лек бетон, напр. при стари покриви.   
 
Начин на полагане:  
 
TURBO TU се залепя минимум  8 см  надлъжно и напречно припокриване с 
разминаване на снадките, чрез изтегляне  на   фолиото по надлъжния кант от 
горната страна и на фолиото  от   долната страна чрез притискане.  При челните 
снадки долният ъгъл се подрязва косо  и образуваното стъпало се изглажда  ( с  
VEDAGPLAST®-Elastkkitt или чрез допълнителна топлинна обработка). Горният 
слой  Turbo TO се полага step by step  чрез термично активиране, като така се 
постига крайната висока якост на залепване към основата. Ако  по изключение 
полагането step by step  на горния слой не е възможно, са необходими  
допълнителни    мерки   (напр. използване на слаб пламък и особено на 
старателно притискане) при  съединяването на надлъжните и напречните снадки. 
Срещу проникване на вода и  при прекъсване на работния процес ,   свободният 
край на  TURBO TU се залепва за основата, като се нагрява с горелка до 
втечняване на основата. 
  
 Указания за съхранение : VEDAPROOF® TV-SN да се съхранява в изправено 
положение и защитен от влага, UV-лъчи и горещини. През студеното време от 
годината, преди да се положи, материалът се темперира в защитени от мраз 
помещения. 

 
Указания за изхвърляне: Отпадъците могат да бъдат изхвърляни заедно с 
битовия боклук или с промишлени отпадъци, без да застрашават околната среда, 
след което да бъдат подложени на термична обработка(Европейски Каталог за 
отпадъци EWC – номер 170302 „Асфалт без катран”) 
 
Допълнителни указания за изпълнителя: Да се спазват   инструкциите  и 
нормативите за боравене с открит пламък. 
 

 Да се предприемат мерки за поемане   на хоризонталните сили                                                                                                                                                                               
(DIN 18531-3, точка 6.3)   за  всички стоманени носещи  конструкции  с 
трапецовидна ламарина и за масивни конструкции с височина  над  25 м.(напр. 
крепежни елементи > 3лм около всички детайли и елементи по покрива). 
 
                                                                                                                          
В зависимост   от особеностите на обекта могат да се изискват   допълнителни 
мерки за сигурност срещу повдигане от ветрови сили (затежаване или механично 



закрепване по периферията и в ъгловите участъци) и/или за поемане на 
хоризонтални сили (линейно закрепване). 

 

Свойства според DIN EN 13707  Изм.единици Производствени    
показатели 

5.2.1   Видим дефект  - няма дефекти 

5.2.2   Дължина         m >15.0 

5.2.2   Ширина         m >1.0 

5.2.2   Праволинейност     mm/10m <20 пълно 

5.2.2   Дебелина         mm >2.0 

5.2.3  Водоплътност (метод В)         кPa >200(24 часа) 

5.2.5.1 Поведение при външен 
пожар 

           - Вroof (t1) 

5.2.5.2 Поведение при пожар            -  
 

клас Е 

5.2.8.2 Съпротивление на 
срязване на шева   надл./напр 

  
     N/50mm 

KLF 

5.2.9 Пропускливост на водни 
пари 

           -  μ =20.000 

5.2.10 Поведение на опън 
:максимална сила на опън 
надл./напр. 

      N/50mm ≥1100/1100 

5.2.10 Поведение на опън: 
удължение напр./дадл. 

          % ≥2/2 

5.2.11 Съпротивление с/у ударно 
натоварване 

         mm  KLF 

5.2.12 Съпротивление с/у 
статично натоварване 

          kg KLF 

5.2.13 Съпротивление с/у 
раздиране 
надл./напр 

           N KLF 

5.2.14 Кореноустойчивост              - KLF 

5.2.15  Запазване на размери            % KLF 

5.2.17 Поведение на огъване при 
ниска температура   горе/долу 

         º C ≤   -30 

5.2.18 Топлоустойчивост  
горе/долу 

         º C ≥ +100 

5.2.19 Изкуствено стареене при 
продължително натоварване на 
висока температура (12 седмици) 

 
        º C 
        º C 

KLF 

5.2.20 Оронване на посипката            % KLF 

Числените стойности са номинални и лежат под статистическата грешка. Възможни 
са технически промени. Потребителят трябва сам да прецени дали продуктът е 
подходящ в неговия случай на приложение и дали разполага с актуална версия на 

 



този продуктов лист. 

 

 

 

                                                                                 KLF-няма данни 
 
 
 


