
Technický list

Leadax Roov
Inteligentné, ekologické a trvalo udržateľné  
riešenia pre hydroizoláciu plochých striech.



TECHNICKÝ LIST Leadax Roov

1) Tento produkt je položka v zmysle článku 3 nariadenia ES č. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje žiadne zložky, 
ktoré by sa mohli uvoľniť pri bežnom alebo primeranom používaní. Na základe súčasných poznatkov tento produkt 
neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce obavy v koncentráciách vyšších ako 0,1 % (w/w), ako sa uvádza v nariadení REACH  
alebo v „Kandidátskom zozname látok na schválenie vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“, ktorý vydala agentúra ECHA.

Jedinečný identifikačný kód produktu 
Leadax Roov 1,5 mm FR

Označenie produktu 
Každá rolka obsahuje štítok s názvom produktu, rozmermi  
a identifikačným kódom pre trasovanie.

Produkt je určený ako: 
Nenatierateľná, sivobiela strešná fólia vyrobená z recyklovaného 
polyvinylbutyralu (PVB) s účinnou hrúbkou 1,5 mm (MDV) vhodná 
na použitie ako hydroizolačná fólia pre voľne položené a zaťažené,  
alebo celoplošne lepené, alebo mechanicky kotvené strešné 
systémy podľa definície v norme EN 13956.

Produkt, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná  
norma EN 13956 
Spoločnosť Kiwa Nederland BV, notifikovaný orgán č. 1640 podľa 
regulácie stavebných výrobkov (EU č. 305/2011), vykonala úvodný 
audit závodu a kontroly výroby v rámci systému 2+ a vystavila 
osvedčenie ES o zhode pre výrobný proces s číslom osvedčenia 
0063-CPR-1087707

Výkonnostné normy

DĹŽKA 
12,5 m

ŠÍRKA 
1,0 m

HRÚBKA 
1,5 mm

HMOTNOSŤ 
23,2 kg

FARBA 
Sivo-biela
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ZÁKLADNÁ VÝKONNOSŤ SYSTÉMU
VLASTNOSTI HARMONIZOVANÁ NORMA

Hodnota Jednotka

STN EN 13956:2013

Vodotesnosť EN 1928 Vyhovuje

Reakcia na oheň EN 13501-5 F kategória

Pôsobenie vonkajšieho ohňa CEN/TS 1187 V súlade s EN 13501-5 BroofT1

Pevnosť v ťahu EN 12311-2 (B) ≥ 14 N/mm²

Predĺženie EN 12311-2 (B) ≥ 170 %

Odolnosť voči statickému zaťaženiu
EN 12730 (A) 20 kg

EN 12730 (B) 20 kg

Dynamické zaťaženie
EN 12691 (A) ≥ 900 mm

EN 12691 (B) ≥ 2000 mm

Odolnosť spoja proti odlupovaniu 
 pri strate náležitých vlastností pôsobením tepla (EN 1296)
 pri strate náležitých vlastností pôsobením vody (EN 1847)

EN 12316-2 ≥ 90 N/50 mm

EN 12316-2 ≥ 170 N/50 mm

EN 12316-2 ≥ 140 N/50 mm

Ohybnosť pri nízkej teplote EN 495-5 -30 °C

Odolnosť voči prerastaniu koreňov EN 13948/FLL Čaká na stanovenie

Vystavenie UV žiareniu EN 1297 Vyhovuje

Nebezpečné látky Neobsahuje¹
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