
Mineral Izoelast Reflex P4 är en tätskiktsmatta uppbyggd av SBS-modifierad bitumen som ger tätskiktet 
optimala egenskaper när det gäller elasticitet och flexibilitet både vid låga och höga tempretaturer.

Mineral Izoelast Reflex P4 är förstärkt med en polyesterstomme och är belagd på båda sidor med elas-
tomer SBS-modifierad bitumen. Membranet är på den övre sidan skyddad med skiffer och på under-
sidan av polymerfolie.

Mineral Izoelast Reflex P4 uppfyller europeiska normen EN 13707. Tack vare dess utmärkta flexibilitet 
vid låga temperaturer är Izoelast ett lättarbetat membran. Izoelast Reflex P4 visar även utmärkta egen-
skaper vid såväl läggning på stora ytor som detaljer och genomföringar. Mattan lägger sig fint och 
täcker underlaget utan några problem även vid låga temperaturer. De mekaniska egenskaperna hos 
stommen i Izoelast Reflex P4 ger produkten hög resistans mot penetration och slitage medan mineral 
granulatet skyddar mot UV-strålning och åldrande.

Användningsområde: En-lagstäckning av yttertak vid såväl nyproduktion som omläggningar och 
renovering. 
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Teknisk Data

     
 Egenskaper      Deklaration EN 13707   
  
  Ytbeläggning      Skiffer       
  Rullängd (EN 1848-1)     7,5 x 1 m      
  Tjocklek (EN1849-1)     4,4 mm (±0,2 mm)   
  Vikt       5500 g/m² ±5%     
  Applicering      Svetsning/mekanisk infästning  
  Armering      Polyester
  Rakhet (EN 1848-1)     20 MM/10 M    
  Köldflexibilitet (EN 1109)    -20 °C     
  Dimensionsstabilitet  
  (EN 1107-1)       0,6 %
  Draghållfasthet Längsg/Tvärg 
  (EN 12310-1)      NPD (N)
  Rivmotstånd Längsg/Tvärg 
  (EN 12317-1)      NPD (N/50mm)
  Brottöjning Längsg/Tvärg 
  (EN 12311-1)      35,0 (%/50mm)
  Brandtekniska egenskaper
  (EN 13501-5)      F Roof (t1)
     
  Brandtekniska egenskaper 
  (EN 13501-1)      Klass E
  Statisk last (EN 12730/A)    NPD (kg)
  Töjbarhet i kyla (EN 1296/1109)   -10 °C 
  Motståndskraft mot 
  utmattning vid -20 °C     Inga sprickor    
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Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i 
temperaturer under +5 C°. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta 
datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämpli-
gheten och användningsområde för produkten.
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