
PAPA ASFALTOWA MODYFIKOWANA ELASTOPLASTOMERAMI DO 
HYDROIZOLACJI DACHÓW ZIELONYCH 

I  KONSTRUKCJI PODZIEMNYCH

JAK WYKONAÆ HYDROIZOLACJÊ ODPORN¥ NA PENETRACJÊ KORZENI 
RÓWNIE¯ NA ZAK£ADZIE, W BEZPOŒREDNIM KONTAKCIE Z ZIEMI¥.

Coraz czêœciej w zabudowie miejskiej powstaje potrzeba tworzenia terenów 
zielonych. Idzie za tym problem wykonania skutecznej hydroizolacji odpornej na 
przerastanie korzeni. 
Wykorzystanie pap  antykorzennych zbrojonych wk³adk¹ metalow¹ mo¿e 
okazaæ siê niewystarczaj¹ce. Rozwi¹zania takie nie gwarantuj¹ bowiem 
skutecznoœci antykorzennej na zak³adach, równie¿ w przypadku izolacji 
dwuwarstwowej.

PROBLEM

ROZWI¥ZANIE

CERTYFIKATY

DEFEND ANTIROOT POLIESTER to odporna 
na przerastanie korzeni papa. W³aœciwoœci 
antykorzenne uzyskuje ona poprzez dodanie 
do mieszanki bitumicznej estrów kwasu 
f e n o k s y t ³ u s z c z o w e g o .
Po aplikacji DEFEND ANTIROOT POLIESTER 
tworzy ci¹g³¹ ochronê przed korzeniami. Z 
uwagi na brak zbrojonia wk³adk¹ metalow¹, 
papa jest bardziej elastyczna  i przyjazna w 
aplikacji. Dodatek chemiczny zosta³ 
opracowany spejalnie do stosowania 

zarówno w papach zgrzewalnych oraz 

klejonych gor¹cym asfaltem. Pochodzi on z 

rynku niemieckiego, gdzie by³ testowany w 

bran¿y hydroizolacji przez 30 lat.  DEFEND 

ANTIROOT POLIESTER produkowany jest z 

de s ty lowanego  b i t um u  do  u¿y t ku  

przemys³owego wzbogaconego du¿¹ iloœcia 

elastoplastomerów. To powoduje, ¿e 

podstawowe cechy bitumu, wodoszczelnoœæ i 

przyczepnoœæ, s¹ dodatkowo wzbogacone o 

trwa³oœæ oraz odpornoœæ na niskie i wysokie 

temperatury. 

Zbrojenie papy stanowi tkanina poliestrowa 

typu Spunbond o wysokiej gramaturze. Jest 

ona izotropowa, termicznie stabilizowana, 

odporna na gnicie, o wysokiej odpornoœci 

mechanicznej i elastycznoœci, doskona³ej 

odpornoœci na przebicia. Obie strony papy 

pokryte s¹ topliw¹ foli¹ Flamina, która 

zapobiega sklejaniu siê rolek w trakcie 

m a g a z y n o w a n i a  i  t r a n s p o r t u

CHARAKTERYSTYKI

REAKCJA NA OGIEÑW O D O S Z C Z E L N E ODPORNOŒÆ NA 

KORZENIE

BEZ SMO£YBEZ AZBESTU BEZ CHLORU DO
RECYKLINGU

BEZ
ODPADÓW

APLIKACJA 

PALNIKIEM

APLIKACJA GOR¥CYM 

POWIETRZEM

MOCOWANIE 

MECHANICZNE

DACH

POD£O¯E

P³aski Stromy

Beton Drewno

Papa izolacja termiczna

ZALETY
- odporna na korzenie równie¿ na zak³adach
- nie emituje szkodliwych sybstancji do œrodowiska 

naturalnego
- odporna na przek³ucia

gwarancja odpornoœæ na korzenie zgodnie z testem Europejskim, 

metod¹ EN 13948



CERTYFIKACJA DEFEND ANTIROOT POLYESTER ZGODNIE Z NORM¥ EN 13948

1. Aplikacja DEFEND ANTIROOT 2. Pojemniki izolowane DEFEND ANTIROOT

3. Powierzchnia testowana 4. Warstwa wegetacyjna

5. Sadzenie ro¿slinnoœci 6. Rozwój roœlinnoœci po dwóch latach

8. Niezmieniona górna powierzchnia DEFEND 

ANTIROOT po dwóch latach

7. Rozwój korzeni

9.. Niezmieniona dolna powierzchnia DEFEND 

ANTIROOT po dwóch latach

Niebieski kolor folii pokrywaj¹cej spodni¹ 

powierazchniê papy pozwala na odró¿nienie 

produktu od innych pap, a wiêc nawet po usuniêciu 

oznaczeñ papy, jest  ona ³atwo rozpoznawalna. 

Zbrojenie papy oraz mieszanka bitumiczna s¹ 

odporne na dzia³anie czynników chemicznych, 

kwasów humusowych oraz nawozów sztucznych. 

DEFEND ANTIROOT  jest przeznaczona do 

stosowania w bezpoœrednium s¹siedztwie z ziemi¹, 

gdzie wystêpuje ryzyko zniszczenia izolacji przez 

korzenie

DEFEND ANTIROOT  aplikowana jest zawsze jako 

ostatnia warstwa izolacji dachów zielonych. W 

uk³adzie duwarstwowej pierwsz¹ warstwê stanowi 

papa podk³adowa zbrojon¹ wk³adk¹ poliestrow¹ 

lub poliestrowo-szklan¹.

tradycyjna papa bez 

dodatku chemicznego 

l u b  s p e c j a l n y c h  

w k ³ a d e k  

antykorzennych

t radycy j na  papa  

zbrojona wk³adk¹ 

odporn¹ na przebicie 

korzenih

ZASTOSOWANIE

Zgodnie z prawem okreœlonym norm¹ EN 13707 papy stosowane do hydroizolacji dachów zielonych 

musz¹ byæ odporne na penetracjê korzeni, zgodnie z procedur¹ FLL. Procedura ta zosta³a 

zaaprobowana przez Europejski Komitet ds. Standaryzacji, aby okreœliæ zgodnie z norm¹ EN 13948 

produkty odpowiednie do izolacji dachów zielonych, odporne na dzia³anie korzeni PYRACANTHA 

COCCINEA. Test FLL przeprowadzony na papie Index wzbogaconej w kwas fenoksyt³uszczowy 

potwierdzi³ odpornoœæ nie tylko na korzenie PYRACANTHA COCCINEA,  ale równie¿ na k³acza  

AGROPYRON REPENS, definiuj¹c papê jako odporn¹ na penetracjê korzeni oraz k³¹czy, zgodnie z 

norm¹ EN 13948. 
Raport z testu jest dostêpny na ¿yczenie. Nale¿y jednak podkreœliæ, tak jak to jest zapisane w raporcie, 

i¿ odpornoœæ taka nie mo¿e byæ rozszerzona na grupê roœlinnoœci, w przypadku której rozrost korzeni 

jest bardzo intensywny oraz szybki, np. specjalne gatunki bambusa, chiñskiej trzciny, trawy zebry 

(Miscanthus Sinensis). W stosunku do tego typu roœlinnoœci nale¿y podj¹æ dodatkowe kroki okreœlone 

w zaleceniachg dotycz¹cych dachów zielonych (k³¹cza bamusa mog¹ przyrastaæ nawet w tempie 100 

cm/24h). Papa z dodatkiem kwasy fenoksyt³uszczowego jest równie¿ odporna na korzenie ³ubinu, 

zgodnie z norm¹ DIN 4062.
Zdanie testu EN 13948 oznacza ¿e papa mo¿e byæ oznaczana znakiem CE do stosowania na dachach 

zielonych, zgodnie z obecnym poziomem wiedzy technicznej. Nie zwalnia to jednak wykonawcy od 

podjêcia dodatkowych kroków ochrony przed korzeniami roœlin nie reprezentowanych w teœcie. 



DACH ZIELONY INTENSYWNY

DACH ZIELONY EKSTENSYWNY

warstwa wegetacyjna

warstwa filtracyjna

warstwa drena¿owa

warstwa antykorzenna

pod³o¿e

warstwa wegetacyjna

warstwa filtracyjna

warstwa drena¿owa i 

magazynuj¹ca

warstwa antykorzenna

pod³o¿e

 œrodek gruntuj¹cy INDEVER lub 

ECOVER

DEFEND ANTIROOT POLIESTER
Warstwa wegetacyjna

Warstwa filtracyjna

Warstwa drena¿owa

DEFEND ANTIROOT POLIESTER

Pod³o¿e

FLEXTER TESTUDO lub
LIGHTERFLEX 20P



PARAMETRY TECHNICZNE

wodoszczelnoœæ

wymiary rolki

zbrojenie

gruboœæ

odpornoœæ na œcinanie 

(wzd³/w poprz)

maks. si³a zrywaj¹ca 

(wzd³/w poprz)

wyd³. przy zerwaniu 

(wzd³/w poprz)

odpornoœæ na 

uderzenie

odpornoœæ na 

obci¹¿enie statyczne

stabilnoœæ wymairu 

(wzd³/w poprz)

elastycznoœæ w niskiej 

temperaturze

Sp³ywanie w wysokiej 

temperaturze

odpornoœæ na 

przerastanie korzeni

Euroklasa odpornoœci 

na ogieñ

Dzialanie ognia 

zewnêtrznego

w³óknina poliestrowa typu 

Spunbond

test zdany

KOMPOZYCJA PAPY

mieszanka elastoplastomerobitumiczna 
ze œrodkiem antykorzennym

mieszanka elastoplastomerobitumiczna 
ze œrodkiem antykorzennym

zbrojenie tyou Spunbond

Gofrowanie. Gofrowanie spodniej powierzchni papy u³atwia i 

przyspiesza aplikacjê. W trakcie zgrzewania powierzchnia 

gofrowana sp³aszcza siê wskazuj¹c idealny moment aplikacji. W 

przypadku ukladania pap "na sucho" gofrowanie umo¿liwia 

dyfuzjê pary wodnej z podlo¿e

Flamina. Topliwa folia zapobiegaj¹ca sklejaniu papy w trakcie 

magazynowania. Podczas aplikacji ulega stopieniu wskazuj¹c 

w³aœciwy moment klejenia. Niestopiona mo¿e funkcjonowaæ jako 

wartswa rozdzielcza

NOVATECH SP. Z O.O., TORUÑ, UL. BUKOWA 14, TEL. 56 658 58 44; bukowa@novatech.torun.pl

WYKOÑCZENIE POWIERZCHNI
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