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T E C H N I C K Ý   L I S T 

1   NÁZEV VÝROBKU  LOGICROOF V – SR 

2   POPIS VÝROBKU LOGICROOF V–SR je nevyztužená střešní hydroizolační fólie 

z měkčeného PVC (PVC-P). Je odolná vůči UV záření a může být 
vystavena veškerým povětrnostním vlivům. 

  Balení:  

Tloušťka 1,8 mm (-5% / +10%), 

Šířka 2,0 m (-0,5% / +1%) 

Návin 20 m (-0% / +5%) 

Barva šedá (na požádání lze i jiné) 

 

3  POUŽITÍ Hydroizolační fólie Logicroof V- SR  je určena zejména jako 

doplňková fólie k vyztuženým střešním fóliím Logicroof pro členité 
povrchy střech a opracování detailů. Nesmí docházet do přímého 
styku s látkami obsahující asfalt, rozpouštědla a polystyren. Při 
aplikaci na asfaltový povrch je nutno použít separační textilii 
(PES/PP) o hmotnosti minimálně 300 g/m2. V případě aplikace na 
EPS, XPS je nutno použít separační textilii (PES/PP) o hmotnosti 
minimálně 200g/m2, nebo případně skelné rouno o hmotnosti 
minimálně 120g/m2.    

4  ZPŮSOB APLIKACE Hydroizolační fólie Logicroof V – SR se spojuje svařováním 

horkým vzduchem v rozsahu teplot 380-450 °C. Práce nesmí být 
prováděny za deště a sněžení. Veškeré detaily a provedení jsou 
uvedeny v technologickém předpisu výrobce. 

5  UŽIVATELSKÉ INFORMACE Skladování 

Hydroizolační fólie Logicroof je zabalena v rolích, které jsou 
uloženy na paletách. Role jsou uchyceny pomocí obalové fólie. 
Materiál je nutné chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. 
Doporučuje se skladovat v čistých a suchých skladech. 

Odpady 

Čistý odpad lze recyklovat, je nevhodný ke skládkování  
a znečištěný odpad nebezpečnými látkami je nutné zlikvidovat ve 
spalovně. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6  TECHNICKÁ DATA  

VLASTNOSTI  JEDNOTKA HODNOTA ZKUŠEBNÍ NORMA 

Zjevné vady 
 

- vyhovuje EN 1850-2 

Vodotěsnost pro vodu 
v kap. skupenství (10Kpa) 

- vyhovuje EN 1928 (B) 

Reakce na oheň 
 

- Třída E EN 13501-1 

Přímost 
 

mm ≤ 30/10m EN 1849-2 

Rovinnost 
 

mm ≤ 10 EN 1848-2 

Plošná hmotnost  
(tl.1,5mm) 

kg/m2 1,9 (-5%/+10%) EN 1849-2 

Pevnosti v tahu 
(podél/napříč) 

Mpa ≥ 16/15 EN 12311-2 

Ohebnost za nízkých 
teplot 

˚C ≤ -30 EN 495-5 

Vystavení UV záření 
(1000 hod.) 

- > 5000 EN 1297 

Tažnost 
(podél/napříč) 

% ≥ 200 EN 12311-2 

 

 

7  VÝROBCE   TechnoNICOL Construction Systems 
Zavod Logicroof LLC 

     Vostochny Promuzel 21 
     Ryazan 391000, Russian Federation 

     www.logicroof.ru 
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