
VEDATOP® DUO

Asfaltový pás nejvyšší kvality, 
zajišťující dlouhodobou životnost 

střešního pláště

Vrchní asfaltový APP/SBS modifikovaný 
natavovací pás nejvyšší kvality
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VEDATOP® DUO se používá jako vrchní 
hydroizolační pás při sanacích i na novos-
tavbách pro střechy ve všech sklonech. 
Na povrchu pásu je standardně proveden 
břidličný posyp v barvě modrozelené 
a dolomitově šedé.  

Zpracování pásu VEDATOP® DUO se 
provádí standardním způsobem, podle 
potřeby celoplošným nebo bodovým na-
tavováním pomocí plynového hořáku 
s čelními i podélnými přesahy v šířce 8 cm.

Tento dokument má pouze informativní charakter. Icopal Vedag CZ s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu složení a podkladů k výrobkům v důsledku vývoje znalostí a technologií.

Icopal Vedag CZ s.r.o.
Dopraváků 749/3
184 00 Praha 8 - Dolní Chabry www.icopal.cz

tel.: +420 220 303 730
fax: +420 220 303 740
email: czinfo@icopal.com

Vlastnosti:
Nosná vložka: kombinovaná (PES/sklo) rohož 300 g/m2

Povrchová úprava - vrchní strana: hrubozrnný břidličný posyp
Barva posypu: modrozelená / dolomitově šedá
Povrchová úprava - spodní strana: spalitelná fólie
Tloušťka: 5,2 mm
Ohebnost za nízkých teplot: ≤-35°C 
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě: ≥ 155°C
Maximální tahová síla (podélná / příčná): 1 300 / 1200 N / 50 mm 
Protažení (podélné / příčné): 40 / 40 %

  Výroba a kontrola kvality 
je certifikována dle 

DIN EN ISO 9001:2008

Příklad systémové skladby
s použitím pásu VEDATOP DUO (zatep-
lená střecha):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé spádové desky  

z polystyrenu
4. parotěsný pás VEDAGARD  

ES-PLUS
5. penetrace SIPLAST PRIMER, VE-

DAG® BV-schnell
6. betonový nosný podklad

 » vrchní vysoce stabilní  APP modifi-
kovaný asfalt, s vysokou odolnos-
tí obzvláště vůči UV záření, vlivům 
povětrnosti a stárnutí

 » na spodu vysoce flexibilní SBS modifi-
kovaný asfalt s vynikající zpracovatel-
ností a tvarovatelností

 » vysoká reflexní schopnost a snížení 
teploty díky světlé barvě  posypu  
(u barvy dolomitově šedá)

 » vysoká schopnost přemostění trhlin 
a odolnost vůči perforaci díky vysoce 
kvalitní polyesterové vložce 

 » rychlé a bezpečné natavování vzh-
ledem k úpravě spodní strany pásu 
profilováním v tzv. „Blue Speed-Tech-
nologii“

Příklad systémové skladby
s použitím pásu VEDATOP DUO (sanace 
stávající střechy se zateplením):

1. VEDATOP DUO
2. VEDATOP SU
3. holé polystyrenové desky
4. PUR lepicí pěna VEDAFOAM
5. penetrace SIPLAST PRIMER, nebo 

VEDAG®  BV-schnell
6. starý střešní plášť - vyspravený
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VEDATOP® DUO
Vrchní asfaltový APP/SBS modifikovaný natavovací pás


