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Производител VEDAG GmbH със заводи : 

Geisfelder Straße 85 -91, D-96050 Bamberg 
Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg 

                                                                                                  
VEDAG GmbH е сертифициран по EN  ISO от 1995г.  
 
Продукт: 
 
Vedagard® Multi SK-Plus е устойчива на пробиване от гвоздеи и на стъпване самозалепваща 
SBS модифицирана пароизолационна мембрана по DIN EN 13970 с комбинирана основа от 
алуминий и полиестер(защитена с полиестерен воал срещу неравности на основата) и горна 
повърхност, която се активира топлинно с горелка с цел залепяне в нея на топлоизолационните 
плочи от полистирол, минерална вата или полиуретан(каширан с минерален воал).  
 
Изграждане на продукта: 
 
Горна страна Специално фолио с отлепящи се надлъжни ивици 

Покриващ слой Горе:ТОП- еластомерен(SBS) битум 
Долу: самозалепящ еластомерен битум 

Армировка комбининация от алуминий и полиестер и армиран с мрежа 
полиестерен воал 

Долна страна отстраняемо фолио с перфорация по надлъжната страна 

 
Предимства на продукта: 
 

• Един продукт за всички типове основа - профилна ламарина, дъсчена обшивка, съотв. 
дървена основа и масивна основа. 

• Паронепроницаем(Sd ≥1500m) 
• Предлага се в 2 ширини- 100см и 108 см, подходящ за ламарина с различна геометрия 
• Самозалепващ още при +50 С. 
• Без необходимост от грунд при ламарина с PVC покритие. 
• Самозалепващи при термично активиране снадки чрез отстраняване на надлъжните 

ивици фолио. 
• Бързо и икономично полагане 
• Устойчив на стъпване и пробиване, устойчиви дименсии. 
• Идеален за последващо залепяне на полистирол, минерална вата и полиуретан(каширан 

с минерален воал). 
 
Област на приложение: Vedagard® Multi SK-Plus се използва за пароизолация на  покриви 
съгласно DIN 18531, abc на битумните мембрани на Индустриалното сдружение за битумни 
покривни мембрани(vdd) и Указанията за плоски покриви на централното сдружение на 
изпълнителите на покриви в Германия(ZVDH) предимно при основа от профилна ламарина, 
дъсчена обшивка, съотв. дървена основа и масивна основа, напр. бетон и лек бетон. 
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Указания за съхранение: 
 
Рулата Vedagard® Multi SK-Plus трябва да се съхраняват във вертикално положение и 
предпазени от влага, UV- лъчи и жега.  През студения сезон, рулата се съхраняват в защитен от 
мраз  склад и се изваждат от него непосредствено преди полагането.  
 
Указания за изхвърляне: 
 
Полимербитумните и битумни мембрани могат да бъдат подложени на термична обработка без 
да застрашават околната среда или да бъдат извозени с други подобни отпадъци(Европейски 
Каталог за отпадъци EWC – номер 170302 „Битумни смеси”). 
                                                                                                                        
Технически стойности 
 

Свойства според DIN EN 13970 Метод на изпитване единица Качества на продукта 

Видими дефекти DIN EN 1850-1 - Няма дефект 

Дължина DIN EN 1848-1 m >12,5 

Ширина DIN EN 1848-1 m 1,0 съотв. 1,08 

Праволинейност DIN EN 1848-1 mm/10m <20 изпълнено 

Дебелина DIN EN 1849-1 mm 2,5 

Паронепроницаемост DIN EN 1928 метод В кPa 200(24 часа) 

Паропропускливост DIN EN 1931 - Sd =1500m 

Паронепроницаемост при изкуствено 
стареене при продължително подлагане на 
висока температура 

DIN EN 1296-> 
DIN EN 1931 

°C 
- 

12 седмици 
Sd =1500m 

Поведение на огъване при ниска 
температура DIN EN 1109 °C - 25 

Устойчивост на висока температура                  
                                                           горе/долу DIN EN 1110 °C +80/+100 

Изчислителна стойност на якостта на 
разкъсване от пирони/глава на пирона(щифт 
с широка глава) 

 N 76 

Поведение на опън:максимална сила на 
опън   DIN EN 12311-1 N / 50 mm 900 

Поведение на опън: удължение  DIN EN 12311-1  
% 35 

Поведение при пожар EN ISO 11925-2 
EN 13501-1 - Клас Е 

 
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. 
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