
 

Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR  je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka 
je polyesterová rohož plošné hmotnosti 190 g/m2 v podélném směru vyztužená skleněnými 
vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je 
pás opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE 
fólií.  

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů 
jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných střech.  

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se celoplošně natavuje na podkladní SBS modifi kovaný 
nebo oxidovaný asfaltový pás.  

Technologie provádění hydroizolace z pásu ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je podrobně 
popsána v příručce ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k použití. Zásady navrhování 
hydroizolace jsou popsány v příručce PLOCHÉ STŘECHY – Skladby a detaily.  

Povrchová úprava 

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání 
asfaltovou hmotu proti účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu.  

Výztužná nosná vložka 

Nosnou vložku tvoří kvalitní polyesterová rohož v podélném směru vyztužená skleněnými 
vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu.  

           

Skladování 

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.  

Záruka 10 let 



Výrobce poskytuje desetiletou záruku na vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek byl správně 
zabudován do konstrukce (viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k 
použití).  

Certifikát ISO 9001 

Kvalita hydroizolačních pásů ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je trvale sledována a 
certifikována systémem ISO 9001.  

ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR je certifi kován dle ČSN EN 13707 a je označován značkou 
shody CE.  

 

ELASTEK 50 SOLO 
 

Konstrukce a použití pásu, příklady uplatnění 

ELASTEK 50 SOLO je vyroben z SBS modifi kovaného asfaltu. Nosná vložka je 
polyesterová rohož plošné hmotnosti 220 g/m2 obousměrně vyztužená skleněnými vlákny. 
Obousměrné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je pás 
opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. 
Asfaltový pás má krajní pruh bez posypu šířky 12 cm pro umístění kotvy s podložkou.  

ELASTEK 50 SOLO je určený k vytvoření mechanicky kotvené hydroizolační vrstvy.  

Výhody hydroizolační vrstvy z jednoho mechanicky kotveného pásu:  

• snížení počtu vrstev střešní skladby 
• urychlení realizace celé skladby – snížení nepříznivého vlivu povětrnostních 

podmínek při realizaci 
• výrazné snížení nákladů na materiál i provádění 
• snížení hmotnosti celé skladby 
• vytvoření expanzní vrstvy pod hydroizolací, 
• použitelnost i na staré střechy s nekvalitním povrchem 

ELASTEK 50 SOLO se doporučuje používat od sklonu střechy minimálně 3°. V přesazích 
vymezených plochou bez ochranného posypu se mechanicky kotví k podkladu. Kotva se 
umisťuje tak, aby šířka homogenního spoje byla 60 mm. ELASTEK 50 SOLO se svařuje 
pouze v přesazích.  

Mechanické kotvení pásu ELASTEK 50 SOLO umožňuje použít pásy i na střechy, jejichž 
původní povrch neumožňuje natavení nových vrstev (např. nekvalitní stěrky nebo nátěry, 
betony s nesoudržným povrchem apod.) nebo na střechy, jejichž vrchní vrstvy nejsou 
dostatečně soudržné s podkladem (např. staré hydroizolace s degradovanými vložkami nebo 
vložkami oddělenými od asfaltové hmoty apod.)  



  

      

Odolnost pásu při použití v jednovrstvém systému 

Díky kvalitám nosné vložky i asfaltové hmoty pás ELASTEK 50 SOLO použitý v 
jednovrstvém systému odolává silám vznikajícím při zatížení větrem. Odolnost celého 
systému (pás ELASTEK 50 SOLO + kotva SFS + tepelná izolace z minerálních vláken + 
trapézový plech) byla experimentálně ověřena na zkušebním zařízení fi rmy SFS v 
Heerbrucku ve Švýcarsku. Princip zatěžovacího schématu při zkouškách je zachycen na obr. 
05. Výsledek měření je následující: Výpočtová únosnost celého systému přepočtena na jeden 
kotvící prvek činí více než 700 N (nedojde ke ztrátě vodotěsnosti systému).  

Povrchová úprava 

ELASTEK 50 SOLO se vyrábí s ochranným břidličným posypem, který chrání asfaltovou 
hmotu proti účinkům UV záření a snižuje povrchovou teplotu.  

Skladování 

Role pásu se musí skladovat ve svislé poloze a musí být chráněny před dlouhodobým 
působením povětrnosti a UV záření.  

Záruka 10 let 

Výrobce poskytuje desetiletou záruku na vodotěsnost, za předpokladu, že výrobek byl správně 
zabudován do konstrukce (viz příručka ASFALTOVÉ PÁSY DEKTRADE – Návod k 
použití).  

Certifikát ISO 9001 

Kvalita hydroizolačních pásů ELASTEK 50 SOLO je trvale sledována a certifi kována 
systémem ISO 9001.  

ELASTEK 50 SOLO je certifikován dle ČSN EN 13707 a je označován značkou shody CE.  


