
    www.takcentrum.se

Mineral Helastopol
P4 

Mineral Helastopol P4 är e   elastomeriskt 
tätskikt  llverkat av SBS modifi erad bitu-
men med en stark polymerstomme. Mineral 
Helastopol P4 är avsedd för krävande tak-
täckning och har mycket goda egenskaper. 
Mineral Helastopol P4 är e   prisvärt alter-
na  v  ll den mer exklusiva Mineral Helasta.  

Den avvägda sammansä  ningen av des  llerat 
bitumen med hög inblandning av SBS-gummi ger 
tätskiktsma  an god värmebeständighet och 
extremt bra köldfl exibilitet i kombina  on med 
hög motståndskra   mot mekanisk åverkan. 

Den smarta sammansä  ningen ger också mas-
san i ma  orna en elas  citet av 300 % och en 
böjbarhet i kyla på minus 20 grader sam  digt 
som den tål temperaturer över 100 grader.

Mineral Helastoplan P4 har en fantas  sk 
skarvstyrka som är 2-3 gånger högre än tra-
di  onellt oxiderade eller modifi erade bi-
tumenprodukter. Tätskiktsma  orna är 
armerade med en kra  ig, rötsäker s.k. 
”Non-woven Spunbond Polyester”, mot-
ståndskra  ig mot värme och åldrande.

 

Mineral Helastopol P4 är skiff erbelagd 
vilket refl ekterar solljuset och ger sky-
dd mot UV-strålning. Skiff erbeläggnin-
gen som är inpressad under värme ger 
även ma  an en halkfri yta. Rullarna lev-
ereras med en 10 alt 12 cm bred skiff erfri 
överlappsyta för maximal skarvsäkerhet. 

Mineral Helastopol P4 används som 1-lag-
stäckning vid renovering eller som yt-
papp i fl erlagstäckning. Fästning av Min-
eral Helastopol P4 u  örs beroende på 
underlaget an  ngen med mekanisk in-
fästning, strängklistring eller helklistring. 

Prisvärt alterna  v  ll vår exklusiva 
bästsäljare Mineral Helasta P4 



 Teknisk Data
  M  H  P4

     
       Mineral Helastopol P4   

  Ytbeläggning      Skiff er     
  Rullängd      8x1 m     
  Tjocklek      4,0 mm (±0,2 mm)   
  Applicering      Svetsning/mekanisk infästning  
  Armering      Non-woven Spunbond Polyester  
  Rakhet (EN 184-1)     ‹ 20 MM/10 CM    
  Köldfl exibilitet (EN 1109)    ≤-15 °C     
  Dimensionsstabilitet vid 100 °C (EN 1110)   Stabil
  Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12311-1)  450/400/N/50 mm   
  Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12310-1)  140/140 N    
  Bro  öjning Längsg/Tvärg (EN 12311-1)  40/45%     
  Skjuvhållfasthet i skarv (EN 12317-1)   ≥500 N/5 cm eller bro    utanför skarv    
  Fläkhållfasthet (EN 2316-1)    150 N/50 mm    
  Dynamisk stans (EN 12691)    20 mm/-10 °C    
  Sta  sk last (EN 12730)     Metod A ≥20 kg, metod B ≥20 kg 
  Töjbarhet i kyla (EN 13897)    ≥10% vid -10 °C    
  Motståndskra   mot utma  ning vid -20 °C  Inga sprickor    
  (UEAtc) Ny   material 1000 cykler. Åldrat 500 cykler.
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