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VEDATECT® WF 4 sanded  
 

Пр 

рПроизводител:                                               VEDAG GmbH 
                                                                         Flinschstr. 10 - 16 
                                                                         D-60388 Frankfurt 
 
 
 
VEDAG GmbH e сертифициран от 1995 по EN ISO 9001.Сертификатите 
относно продуктовия контрол, съобразно с изискванията на DIN EN 13707 и   
DIN EN 13969  бяха издадени през октомври 2005 и  февруари 
2006.Необходимите за издаване на декларации за съответствие изпитателни 
протоколи според DIN EN  139707 и DIN EN 
13969  са налице ( Номера на сертификатите0958-CPD-DK001/1,DK002/1, 
DK003/1, DK004/1, DK006/1, DK007/1). 
 
Продуктът: 
     
VEDATECT® WF 4 sanded  е висококачествена противокоренова еластомерно -
битумна модифицирана мембрана според DIN 137070, DIN V 13969,  DIN DIN V 
20000-201 и DIN V 20000-202. Тя се състои от твърд нетъкан полиестерен воал, 
който е изцяло импрегниран и покрит от двете страни със SBS-модифициран 
битум. Синтетичното модифицирано покритие е хомогенна смеска от специален 
битум и висококачествени видове каучук , което придава на мембраната голяма 
дълготрайност. 
Горната повърхност е посипана с пясък, а долната е каширана с лесно 
стопяемо фолио. 
 
Съдържание на продукта: 
 
Горна страна – кварцов пясък  
Покривен слой -  еластомерен битум 
Основа- полиестерен воал 250 g/m2 
Долна страна- лесно стопяемо фолио 
 
Предимства на продукта: 
 

• Клас Е1 по DIN 18531-2 и DIN V 20000-201 



• Продуктов тип T  DIN EN 13969 
• Бърза и сигурна заваряемост чрез новата BlueSpeed -технология  
спестяваща време и енергия. 

• Висока еластичност при покриване на пукнатини и  якост при перфорация 
• Възможност за полагане дори при ниски температури ; 
• Изключителна дълготрайност; 
• Отговаря на завишените изисквания на европейските норми за 
пожароустойчивост. 

 
Сфера на приложение: 
 
VEDATECT® WF 4 sanded  се използва като горен слой в многослойни 
системи,в съответствие с нормите за хидроизолиране на плоски покриви 
(“Flachdachrichtlinien”) и указанията на Съюза на апликаторите в Германия (“abc 
der Bitumenbahnen” на vdd ). Възможно е приложението й при саниране и като 
самостоятелна еднопластова мембрана.Препоръчва се да се използва за 
зелени покриви. 
 
Метод на полагане: 
 
VEDATECT® WF 4 sanded  се полага като напълно или частично залепена за 
основата, с челни и надлъжни снадки, при нови и при реконструкция на стари 
сгради, а също така в инжeнерни съоръжения. 
Полага се по газопламъчния метод с челни и надлъжни снадки 8 cm. 
 
Указания за съхранение: 
 
DATECT® WF 4 sanded.  Рулата трябва да се съхраняват във вертикално 
положение и предпазени от влага, UV- лъчи и жега.  През студения сезон, 
рулата се изваждат от защитения от мраз  склад,  непосредствено преди 
полагането.  
 

     Указания за изхвърляне: 
 
   Строителните отпадъци могат да се изхвърлят заедно с битовия боклук или с 
    промишлени отпадъци (Европейски Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 
   „Асфалт без катран”). 

 
Технически данни: 
Свойства според DIN EN 13707, 
извадка 

Стандарти Изм.единици Производствени    
показатели 

5.2.1   Видим дефект DIN EN 1850-1 - няма дефекти 
5.2.2   Дължина DIN EN 1848-1 m > 7,5 

5.2.2   Ширина DIN EN 1848-1 m > 1,0 
5.2.2   Праволинейност DIN EN 1848-1 mm/10m < 20 erfüllt 

5.2.2 Дебелина(в зоната на 
точките) 

DIN EN 1849-1  > 4,0 

5.2.3   Водоплътност (метод В) DIN EN 1928 
Verfahren B 

кPa >200(24часа)  



5.2.5.1 Поведение при пожар отвън DIN V ENV 1187 
/ prEN 13501-5 

- Broof (t1) * 

5.2.5.2 Поведение при пожар EN ISO 11925-2 
/ EN 13501-1 

- 
 

Klasse E 

5.2.8.2Съпротивление на  срязване 
на шева– надл./напр. 

DIN EN 12317-1 N/50mm KLF 

5.2.9 Пропускливост на водни пари DIN EN 1931 - µ = 20.000 

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

DIN EN 12311-1 N/50mm > 800 / 800 

5.2.10 Поведение на опън: 
удължение напр./надл. 

DIN EN 12311-1 % > 35 / 35 

5.2.11 Съпротивление с/у ударно 
натоварване 

DIN EN 12691 mm KLF 

5.2.12 Съпротивление с/у статично 
натоварване 

DIN EN 12730 kg KLF 

5.2.13 Съпротивление с/у 
раздиране 
надл./напр 

DIN EN 12310-1 N KLF 

5.2.14  Кореноустойчивост  DIN EN 13948 - KLF 

5.2.15  Запазване на размери 
надл./напр. 

DIN EN 1107-1 % KLF 

5.2.17  Поведение на огъване при 
ниска температура 

DIN EN 1109 º C < - 25 

5.2.18 Топлоустойчивост DIN EN 1110 º C > + 100 

5.2.19.1 Изкуствено стареене DIN 
EN1296 (12 седмици) 

DIN EN 1109 
DIN EN 1110 

º C KLF 

5.2.20 Оронване на посипката DIN EN 12039 % KLF 

Допълнителни данни по DIN EN 
13969, откъс Стандарти Единица 

мярка 
Данни на 
производителя 

5.7.1 Изкуствено стареене DIN 
EN1296 (12 седмици 

DIN EN 1928 
Verfahren B  kPa KLF 

Числените стойности са номинални и подлежат на статистическа 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. 
  k.A-няма необходимите данни 
  KLF-няма установени стойности 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


