
PAPA ASFALTOWA MODYFIKOWANA, DO MOCOWANIA 
MECHANICZNEGO NA POD£O¯ACH DREWNIANYCH, UMO¯LIWIAJ¥CA 

ODPROWADZANIE WILGOCI ZAWARTEJ  W  POD£O¯U

Papy klejone do pod³o¿a z drewna mog¹ powodowaæ jego gnicie, gdy¿ 
zamykaj¹ zawart¹ w nim wilgoæ. 
Jak zatem skutecznie izolowaæ pod³o¿a drewniane, aby umo¿liwiæ ich 
oddychanie i wyeliminowaæ ryzyko gnicia, jednoczeœnie nie  
wykorzystuj¹c ognia w trakcie aplikacji. 

INDEX rozwi¹za³ ten problem dziêki papie 
RO L L B A S E  P - V  o r a z  RO L L B A S E  
ELASTOCENE P-V. 
Dolna powierzchnia papy ROLLBASE pokryta 
jest poliestrow¹ w³óknin¹ wysokiej gramatury. 
Dz iêk i  temu ,  pomiêdzy izo lowan¹ 
powierzchni¹ a pap¹  tworzy siê 
m i k r o p r z e s t r z e ñ ,  u m o ¿ l i w i a j ¹ c a  
odprowadzanie wilgoci. Poliestrowa w³óknina 
absorbuje wilgoæ z drewnianego pod³o¿a, 
tym samym  pozostawia go suchym. 
Obie wersje papy stanowi¹ idealne pod³o¿e 
do aplikacji pap zgrzewalnych, gontów oraz  
samoprzylepnych pap z grupy SELFTENE. 
Struktura pap jest identyczna. Zbrojenie 
stanowi welon szklany, zatopiony w  
mieszance bitumicznej, oraz, opisywana ju¿, 
poliestrowa w³óknina, wtapiana w doln¹ 
powierzchniê membrany. Zbrojenie szklane 
gwarantuje zachowanie parametrów 
stabilnoœci wymiarowej, podczas gdy 
poliestrowa w³óknina zapewnia mechaniczn¹ 
odpornoœæ na rozdarcia i przek³ucia. 
Górna powierzchnia papy pokryta jest 
topliw¹ foli¹ Flamina, która zapobiega 
sklejaniu siê rolek w trakcie magazynowania. 
Na dolnej powierzchni ROLLBASE  znajduje 
siê zak³ad boczny, szerokoœci 5 cm, nie pokryty 
poliestrow¹ w³óknin¹. Umo¿liwa on zgrzanie 
zak³adów bocznych, gwarantuj¹c tym samym 
zac howan i e  s z c ze l no œ c i  pok ryc ia .  

ROLLBASE P-V modyf ikowana jes t  

elastoplastomerami i zachowuje doskona³¹ 

odpornoœæ na dzia³anie promieni UV. 

ROLLBASE ELASTOCENE P-V modyfikowana 

jest elastomerami (SBS) oraz poliolefinowymi 

kopolimerami, dziêki czemu posiada wy¿sze 

parametry e las tycznoœc i  w n i sk i c h  

temperaturach, jednoczeœnie ³¹cz¹c je z 

odpornoœci¹ na wysokie temperatury.
ROLLBASE nadaje siê idealnie do mocowania 

mechanicznego i stanowi solidne pod³o¿e dla 

kolejnych warstw.

ROZWI¥ZANIE

PROBLEM

ZASTOSOWANIE

ROLLBASE jest szczególnie przydatna do 

izolacji powierzchni drewnianych, na których 

mocowana jest  mechanicznie, umo¿liwiaj¹c 

dyfuzjê wilgoci. W trakcie aplikacji na tych¿e 

podó¿ach zaleca siê dalece posuniêt¹ 

ostro¿noœæ w trakcie zgrzewania zak³adu. 
Mocuj¹c papê mechanicznie wzd³u¿ zak³adu 

nale¿y rozmieszczaæ gwoŸdzie  co 10 cm.
W trakcie zgrzewania warstwy wierzchniej 

folia Flamina ulega stopieniu, ods³aniaj¹c 

idealnie przyczepne pod³o¿e

W przypadku aplikacji gontów lub pap 

samoprzylepnych z grupy SELFTENE foliê tê 

nale¿y stopiæ. 
ROLLBASE byæ równie¿ stosowana na 

tarasach i dachach zielonych pracuj¹c jako 

tzw. warstwa oddzielaj¹ca

ZALETY

!dolna powierzchnia papy absorbuje wilgoæ 
i pozostawia pod³o¿e  suchym
!pol ies t rowa w³ókn ina gwarantu je 
odpornoœæ na rozdarcia i bezpieczne 
mocowanie mechaniczne
!ROLLBASE nadaje siê jako papa 
podk³adowa dla pap samooprzylepnych z 
grupy SELFTENE.

DACH Pochy³yP³aski

POD£O¯E
Beton Drewno

Papa Izolacja termiczna

Warstwa spodnia lub poœrednia w 
wielowarstwowych systemach bez 
permanentnej ochrony powierzchni
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ROLLBASE ELASTOCENE P-V 

ROLLBASE P-V
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ROLLBASE P-V
ROLLBASE ELASTOCENE P-V



PARAMETRY TECHNICZNE

Zbrojenie

Waga

Wymiary rolki

Wodoszczelnoœæ
- po zestarzeniu

Odpornoœæ na 
odrywanie

Max. si³a zrywaj¹ca 
wzd³u¿/w poprzek

Wyd³u¿enie przy 
zerwaniu

Odpornoœæ na 
uderzenie

Orpornoœæ na 
obci¹¿enie statyczne

Odpornoœæ na 
rozdarcie

Elastycznoœæ w niskiej 
temperaturze

Sp³ywanie w 
wysokiej temp.
Paroprzepuszczalnoiœæ
- po zsestarzeniu

dzia³anie ognia 
zewnêtrznego

Euroklasa odpornoœci 
na ogieñ

Test przyczepnoœci
- odpornoœæ na odrywanie na pod³o¿u azbestowo-cementowym

Rollbase klejona na 
bitum oksydowany
Rollbase klejona "na 
zimno" klejem 
MASTIPOL

Norma

Welon szklany zaimpregnowany bitumem po³¹czony z 
w³óknin¹ poliestrow¹ wt³aczan¹ w spód papy

NOWA oPO 7 DNIACH W TEMP. +80 C

STRUKTURA PAPY

WYKOÑCZENIE POWIERZCHNI

Bitum 
elastoplastomerowy

Welon 
szklany

Bitum 
elastoplastomerowy

Poliestrowa tkaninaFlaminaZak³ad

FLAMINA. Specjalna folia zapobiegaj¹ca skeljaniu siê papy w 
trakcie magazynowania. W procesie zgrzewania ulega stopieniu 
sygnalizuj¹c moment optymanej przyczepnoœci. Jeœli nie jest  
stospiona, mo¿e s³u¿yæ jako warstwa poœlizgowa

Poliestrowa tkanina. Warstwa wykoñczeniowa, która absorbuje 
wilgoæ pozostawiaj¹c pod³o¿e suchym
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ROLLBASE P-V ROLLBASE ELASTOCENE P-V

Welon szklany zaimpregnowany bitumem po³¹czony z 
w³óknin¹ poliestrow¹ wt³aczan¹ w spód papy

2,0 kg/m2 2,0 kg/m2

1,05 x 10 m 1,05 x 10 m

50/20% 50/20%

200/200 N 200/200 N

o-10 C o-20 C

o+110 C o+100 C

µ 100 000 µ 100 000
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Poliestrowa tkaninaFlaminaZak³ad
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