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Papy bitumiczne znane 
są od ponad 200 lat. Spe-
cjalizacja w zastosowaniach 
doprowadziła do tego, że to 
jedyny materiał pokryciowy, 
który występuje w tak znacz-
nej liczbie odmian. Wszystko 
dla klienta. 
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PAPY
BITUMICZNE

Bitumiczne materiały pokrycio-
we, a w tym i papy, przeszły chyba 
największy rozwój technologiczny 
z wszystkich pokryć. Początek 
papy niektórzy datują od czasów 
babilońskich, ale tak naprawdę 
to w pierwszej dekadzie wieku 
XIX w Europie zaczęto stosować 
materiał przypominający dzisiejsze 
papy. Co prawda były to raczej 
papy smołowe „zbrojone” paska-
mi papieru pakowego. Produko-
wano je bezpośrednio na dachu, 

na końcu posypując wierzchnią 
warstwę piaskiem lub żwirem. 
Rozwój technologiczny w produk-
cji pap dotarł do Europy z Ameryki, 
gdzie w wyniku destylacji ropy naf-
towej powstawało sporo produktu 
ubocznego – bitumu. Szybko też 
zaczęto ulepszać produkt. Dziś 
mamy już takie zróżnicowanie 
w papach, że trudno zwykłemu 
śmiertelnikowi dokonać wyboru 
tego produktu bez pomocy fa-
chowca. Technologia w zakresie 
chociażby modyfikacji bitumu 
czy zastosowanego zbrojenia 
spowodowała wyodrębnienie się 

bardzo specjalistycznych typów 
pap do bardzo wąskich zasto-
sowań. Co by nie mówić w tym 
temacie, pokrycia te są materia-
łem chętnie i często stosowanym 
na dachach. Są niezastąpione na 
dużych, płaskich powierzchniach, 
gdzie pochylenie połaci jest nie-
wielkie. To materiał nowoczesny, 
tani i nadający się na dachy za-
równo płaskie jak i skośne. Łatwy 
w układaniu i o długiej trwałości. 
Świetnie sprawdzający się na 
dachach w różnych strefach kli-
matycznych.

Fot. Icopal 
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Nazwa handlowa papy JUNIOR WF SZYBKI 

PROFIL SBS
ZDUNBIT WF SZYBKI 

PROFIL SBS
EXTRADACH WF 

SZYBKI PROFIL SBS 
PYE PV 200 S5

POLBIT WF SZYBKI 
PROFIL SBS 

PYE PV 250 S5

Zastosowanie Warstwa wierzchnia w  
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia w 
jednowarstwowych lub   
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia w   
jednowarstwowych lub 
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia w   
jednowarstwowych lub 
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Technologia układania Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Wykończenie pow. 
Górnej / spodu

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Wkładka nośna (g/m2) Welon szklany 100 Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 200

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 200

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 250

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

700/400/- 900/700/- 1100/800/- 1100/800/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

5/5/- 50/60/- 50/60/- 50/60/-

Temperatura 
mięknięcia (°C)

100 100 100 100

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-25 -25 -25 -25

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0044/7,5/1 0,0044/7,5/1 0,0052/5/1 0,0052/5/1

Ciężar (kg/m2) 5,0 5,0 6,0 6,0
Rolka (m2) 7,5 7,5 5 5

Dokument 
odniesienia/ 
Deklaracja Zgodności

PN-EN 13707:2006   
EC/11/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/7/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/1/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/4/2006

Gwarancja (lat) od 10 do 27 
www.gwarancje.icopal.pl

od 10 do 28 
www.gwarancje.icopal.pl

od 10 do 32 
www.gwarancje.icopal.pl

od 10 do 32 
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) – – – –
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Nazwa handlowa papy POLBIT EXTRA WF 
SZYBKI PROFIL SBS

ALFA TOP 5 SZYBKI 
PROFIL SBS

BETA TOP 4 SZYBKI 
PROFIL SBS

EXTRA WENTYLA-
CJA TOP 5 SZYBKI 

SYNTAN SBS

Zastosowanie Warstwa wierzchnia w 
jednowarstwowych lub   
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia w  
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia w  
wielowarstwowych po-
kryciach dachowych

Warstwa wierzchnia 
w  jednowarstwowych  
pokryciach dachowych 
z wbudowaną funkcją 
wentylacji podłoża

Technologia układania Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Aktywacja termiczna
Wykończenie pow. 
górnej / spodu

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Mineralna posypka 
gruboziarnista / folia

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Minera lna  posyp -
ka gruboziarnista /                   
folia syntanowa

Wkładka nośna (g/m2) Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 250

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 160

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 160

Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
wzmocniona siatką 
szklaną, 250

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

1200/900/- 800/600/- 800/600/- 950/950/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

50/60/- 50/50/- 50/50/- 40/40/-

Temperatura 
mięknięcia (°C)

100 90 90 110

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-25 -15 -15 -20

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0056/5/1 0,0050/5/1 0,0040/7,5/1 0,0049/5/1

Ciężar (kg/m2) 6,0 5,5 4,5 6,0
Rolka (m2) 5 5 7,5 5,0
Dokument odniesienia/ 
Deklaracja Zgodności

PN-EN 13707:2006   
EC/5/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/15/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/16/2006

PN-EN 13707:2006                 
0432-BPR-224518-1

Gwarancja (lat) od 15 do 35 
www.gwarancje.icopal.pl

od 10 do 30 
www.gwarancje.icopal.pl

od 10 do 28 
www.gwarancje.icopal.pl

od 20 do 25 
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) – – – –
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Zdjęcie wyrobu

    
Nazwa handlowa papy MONOLight MONODACH WM JUNIOR PF SZYBKI 

PROFIL SBS
ZDUNBIT PF SZYBKI 

PROFIL SBS

Zastosowanie Jednowarstwowe po-
krycia dachowe

Jednowarstwowe po-
krycia dachowe

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Technologia układania Mocowanie mechanicz-
ne lub zgrzewanie

Mocowanie mechanicz-
ne lub zgrzewanie

Zgrzewanie Zgrzewanie

Wykończenie pow. 
Górnej / spodu

Mineralna posypka 
gruboziarnista / folia

Mineralna posypka gru-
boziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Wkładka nośna (g/m2) Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
wzmocniona siatką 
szklaną,  250

Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
wzmocniona siatką 
szklaną,  250

Welon szklany 100 Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 200

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

1000/800/- 1200/900/- 700/400/- 900/700/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

50/50/- 50/50/- 50/50/- 50/60/-

Temperatura 
mięknięcia (°C)

100 100 100 100

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-25 -25 -25 -25

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0052/5/1 0,0055/5/1 0,0034/7,5/1 0,0034/7,5/1

Ciężar (kg/m2) 6,0 6,0 4,3 4,3

Rolka (m2) 5 5 7,5 7,5

Dokument odniesienia/ 
Deklaracja Zgodności

PN-EN 13707:2006       
EC/9/2006

PN-EN 13707:2006       
EC/40/2006

PN-EN 13707:2006   
EC/12/2006

PN-EN 13707:2006 
EC/8/2006

Gwarancja (lat) od 10 do 13 
www.gwarancje.icopal.pl

od 15 do 18
www.gwarancje.icopal.pl

10  
www.gwarancje.icopal.pl

10 
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) – –
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Nazwa handlowa papy EXTRADACH PF 

SZYBKI PROFIL SBS 
PYE PV 200 S5

POLBIT PF SZYBKI 
PROFIL SBS 

PYE PV 250 S5

POLBIT EXTRA PF 
SZYBKI PROFIL SBS

OMEGA BAZA 3 
SZYBKI PROFIL SBS

Zastosowanie Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Technologia układania Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Wykończenie pow. 
Górnej / spodu

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Wkładka nośna (g/m2) Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 200

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 250

Włóknina poliestro-
wa nowej generacji  
250

Welon szklany 100

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

1100/800/- 1100/800/- 1200/900/- 600/400/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

50/60/- 50/60/- 50/60/- 4/4/-

Temperatura mięknię-
cia (°C)

100 100 100 90

Dolna granica ela-
styczności (°C)

-25 -25 -25 -15

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0046/5/1 0,0046/5/1 0,0047/5/1 0,0030/10/1

Ciężar (kg/m2) 5,5 5,7 5,7 3,0
Rolka (m2) 5 5 5 10

Dokument 
odniesienia/deklaracja 
zgodności

PN-EN 13707:2006 
EC/2/2006

PN-EN 13707:2006 
EC/3/2006

PN-EN 13707:2006 
EC/6/2006

PN-EN 13707:2006 
EC/17/2006

Gwarancja (lat) 10  
www.gwarancje.icopal.pl

10  
www.gwarancje.icopal.pl

15 
www.gwarancje.icopal.pl

10 
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) – – – –
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Nazwa handlowa papy WENTYLACJA BAZA 
3 SZYBKI SYNTAN 

SBS

FUNDAMENT SZYBKI 
PROFIL SBS

VIVADACH PM MEMBRANA PM

Zastosowanie Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
z wbudowaną funkcją 
wentylacji

Hydroizolacje przeciw-
wodne poziome i piono-
we  podziemnych czę-
ści budynków, izolacje 
wylewek betonowych 
na gruncie, układy jed-
no lub dwuwarstwowe , 
izolacje ciężkie

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
izolacje wodochronne

Technologia układania Aktywacja termiczna Zgrzewanie Mocowanie mecha-
niczne, zgrzewanie 
zakładów

Mocowanie mecha-
niczne, zgrzewanie 
zakładów

Wykończenie pow. 
górnej / spodu

Specjalna syntetyczna 
włóknina z dodatkiem 
polipropylenu / powło-
ka syntanowa

Folia PE odporna na 
UV/ folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Mineralna posypka 
drobnoziarnista / folia

Wkładka nośna (g/m2) Włóknina poliestrowa 
nowej generacji 140 

Włóknina poliestrowa 
nowej generacji  180

Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
wzmocniona 150

Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
wzmocniona  180

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

650/450/- 900/700/- 750/650/- 900/700/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

18/22/- 50/60/- 45/50/- 50/50/-

Temperatura mięknię-
cia (°C)

110 bd 100 100

Dolna granica ela-
styczności (°C)

-20 -10 -25 -15

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0030/10/1 0,0032/10/1 0,0026/10/1 0,0030/10/1

Ciężar (kg/m2) 3,0 3,5 3,5 3,0
Rolka (m2) 10 10 10 10

Dokument odniesienia/
deklaracja zgodności

PN-EN 13707:2006          
0432-BPR-224518-1

PN-EN 13969:2006          
EC/5/2006

PN-EN 13707:2006      
EC/13/2006

PN-EN 13707:2006      
EC/39/2006

Gwarancja (lat) tylko w układach hydro-
izolacyjnych: 
www.gwarancje.icopal.pl

99
www.gwarancje.icopal.pl

10
www.gwarancje.icopal.pl

10
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) – – – –
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Nazwa handlowa papy PLASTER 

P-180/2000

Zastosowanie Izolacje wodochronne, 
w tym do wykonywa-
nia nowych i renowacji 
starych pokryć da-
chowych w układach 
wielowarstwowych

Technologia układania Klejenie z wykorzy-
staniem właściwości 
samoprzylepnych papy

Wykończenie pow. 
Górnej / spodu

Folia / folia

Wkładka nośna (g/m2) Włóknina poliestro-
wa nowej generacji 
180

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

900/700/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie / 
po przekątnej

60/60/-

Temperatura mięknię-
cia (°C)

100

Dolna granica ela-
styczności (°C)

-25

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (m)

0,0026/10/1

Ciężar (kg/m2) 2,7

Rolka (m2) 10

Dokument odniesienia/
deklaracja zgodności

PN-EN 13707:2006 
EC/14/2006

Gwarancja (lat) 10
www.gwarancje.icopal.pl

Cena netto (zł/m2) –
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Nazwa handlowa 
papy

Gordach Extra
WZ PYE PV200 S52

Gordach Standard
WZ PYE PV200 S5

Gorplast Super
WZS PYE PV200 S52

Gorbit Super 
WZ PYE PV150 S48

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006

Rodzaj papy
-

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Zastosowanie Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji 
starych pokryć dacho-
wych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dacho-
wych oraz przy reno-
wacji  starych pokryć 
dachowych

Technologia 
układania

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Rodzaj posypki Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Wkładka nośna g/m2 Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
150

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(850 ± 150) N/50mm
(650 ± 150) N/50mm

(850 ± 150) N/50mm
(650 ± 150) N/50mm

(850 ± 150) N/50 mm
(650 ± 150) N/50 mm

(750 ± 150) N/50 mm
(500 ± 100) N/50 mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

Odporność 
na spływanie 
w podwyższonej 
temperaturze.

≥ 100°C ≥ 100°C ≥ 80°C ≥ 80°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ - 25°C ≤ - 20°C ≤ - 10°C ≤ - 5°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

5,0 m
1,0 m

5,0 m
1,0 m

5,0 m
1,0 m

5,0 m
1,0 m

Grubość w pasie 
z posypką

5,2 mm ± 5 % 5,0 mm ± 5 % 5,2 mm ± 5 % 4,8 mm ± 5 %

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego

Broof(t1) / NRO

Gwarancja 15 15 10 10

Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa 
papy

Gorbit Super Plus
WZ PYE PV180 S52

Welplast Super
WV60 PYE S42

Gordach Mono
WZM PYE PV250 S52

Gorplast
WZ PV200 S48

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006

Rodzaj papy
-

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Zastosowanie Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Do wykonywania jed-
nowarstwowych pokryć 
dachowych. Wierzchnia 
warstwa w wielowar-
stwowych pokryciach 
dachowych oraz przy 
renowacji starych pokryć 
dachowych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Technologia 
układania

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie lub moco-
wanie mechaniczne

Zgrzewanie

Rodzaj posypki Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Wkładka nośna g/m2 Włóknina poliestrowa
180

Welon z włókien
szklanych 70

Włóknina poliestrowa
250

Włóknina poliestrowa
200

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(800 ± 150) N/50mm
(550 ± 100) N/50mm

(450 ± 100) N/50mm
(300 ± 100) N/50mm

(1050 ± 150) N/50mm
 (850 ± 150) N/50mm

(850 ± 150) N/50mm
(650 ± 150) N/50mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

Odporność 
na spływanie 
w podwyższonej 
temperaturze.

≥ 80°C ≥ 80°C ≥ 80°C ≥ 70°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ - 5°C ≤ -5°C ≤ - 5°C ≤ 0°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

5,0 m
1,0 m

7,5 m
1,0 m

5,0 m
1,0 m

5,0 m
1,0 m

Grubość w pasie 
z posypką

5,2 mm ± 5 % 4,2 mm± 5 % 5,2 mm ± 5 % 4,8 mm ± 5 %

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego

Broof(t1) / NRO Broof(t1) / NRO

Gwarancja 10 7 10 5

Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa 
papy

Gorbit
WZ PV150 S40

Welplast
WV60 S37

Welplast
WV60 S40

Papa asfaltowa
W/400

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006

Rodzaj papy
-

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Papa wierzchniego 
krycia

Zastosowanie Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
nych oraz przy reno-
wacji  starych pokryć 
dachowych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć da-
chowych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
oraz przy renowacji  
starych pokryć dacho-
wych

Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych  
oraz przy renowacji  
starych pokryć da-
chowych

Technologia 
układania

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Klejenie metodą tra-
dycyjną

Rodzaj posypki Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
gruboziarnista

Wkładka nośna g/m2 Włóknina poliestrowa
150

Welon z włókien
szklanych 60

Welon z włókien
szklanych 60

Tektura budowlana
400

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(750 ± 150) N/50 mm
(500 ± 100) N/50 mm

(450 ± 100) N/50 mm
(250 ± 100) N/50 mm

(400 ± 100) N/50mm
(300 ± 100) N/50mm

(500 ± 100) N/50mm
(400 ± 100) N/50mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

(2,5 ± 1) %
(2,5 ± 1) %

Odporność 
na spływanie 
w podwyższonej 
temperaturze.

≥ 70°C ≥ 70°C ≥ 70°C ≥ 70°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ 0°C ≤ 0°C ≤ 0°C ≤ 0°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

7,5 m
1,0 m

7,5 m
1,0 m

7,5 m
1,0 m

15,0 m
1,0 m

Grubość w pasie 
z posypką

4,0 mm ± 5 % 3,7 mm ± 5 % 4,0 mm ± 5 % 2,8 mm± 5 % 

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego
Gwarancja 5 5 5

Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa 
papy

Papa asfaltowa
WV/64

Gordach Extra
PZ PYE PV200 S46

Gorplast Super
PZS PYE PV200 S35

Mostowa Extra

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

AT/200603-1987

Rodzaj papy
-

Papa wierzchniego 
krycia

Papa podkładowa i
izolacyjna

Papa podkładowa i
izolacyjna 

Papa drogowo-mo-
stowa

Zastosowanie Wierzchnia warstwa 
w wielowarstwowych po-
kryciach dachowych oraz 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych 

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
renowacji starych pokryć 
dachowych, do izolacji 
przeciwwodnych typu 
T (izolacje ciężkie)

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
renowacji starych pokryć 
dachowych, do izolacji 
przeciwwodnych typu 
T (izolacje ciężkie)

Do wykonywania jed-
nowarstwowych izolacji 
przeciwwodnych na 
betonowych obiektach 
mostowych, drogowych 
i kolejowych

Technologia 
układania

Klejenie metodą tra-
dycyjną

Zgrzewanie lub moco-
wanie mechaniczne

Zgrzewanie lub moco-
wanie mechaniczne

Zgrzewanie

Rodzaj posypki Mineralna posypka
gruboziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Wkładka nośna g/m2 Welon z włókien
szklanych 60

Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
250

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(350 ± 100) N/50mm
(250 ± 100) N/50mm

(850 ± 150) N/50mm
(650 ± 150) N/50mm

(850 ± 150) N/50 mm
(650 ± 150) N/50 mm

≥1100 N/50 mm
≥ 950 N/50 mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(2,5 ± 1) %
(2,5 ± 1) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

≥ 55 %
≥ 55 %

Odporność 
na spływanie 
w podwyższonej 
temperaturze.

≥ 70°C ≥ 100°C ≥ 80°C ≥ 100°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ 0°C ≤ - 25°C ≤ -10°C ≤ - 25°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

15,0 m
1,0 m

7,5 m
1,0 m

10 m
1,0 m

5 m
1,0 m

Grubość w pasie 
z posypką

2,5 mm ± 5 % 4,6 mm ± 5 % 3,5 mm ± 5 % ≥ 5 mm

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego
Gwarancja 15 10 10

Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa 
papy

Gorplast
PZ PV200 S35

Gorbit
PZ PV150 S30

Welplast
PV60S35

Welplast
PV60S30

PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

PN-EN 13707:2006

Rodzaj papy Papa podkładowa i
izolacyjna

Papa podkładowa Papa podkładowa i
izolacyjna

Papa podkładowa 

Zastosowanie Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych,  
przy renowacji starych 
pokryć dachowych, do 
izolacji przeciwwod-
nych typu T (izolacje 
ciężkie)

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych,

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych do 
izolacji przeciwwilgo-
ciowych typu A (izola-
cja lekka)

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie lub moco-
wanie mechaniczne

Zgrzewanie lub moco-
wanie mechaniczne

Zgrzewanie Zgrzewanie 

Rodzaj posypki Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Wkładka nośna g/m2 Włóknina poliestrowa
200

Włóknina poliestrowa
150

Welon z włókien
szklanych 60

Welon z włókien
szklanych 60

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(850 ± 150) N/50mm
(650 ± 150) N/50mm

(750 ± 150) N/50mm
(500 ± 100) N/50mm

(400 ± 100) N/50mm
(300 ± 100) N/50mm

(450 ± 100) N/50mm
(250 ± 100) N/50mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(65 ± 15) %
(65 ± 15) %

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze.

≥ 70°C ≥ 70°C ≥ 70°C ≥ 70°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ 0°C ≤ 0°C ≤ 0°C ≤ 0°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

10,0 m
1,0 m

10,0 m
1,0 m

10,0 m
1,0 m

10 m
1,0 m

Grubość w pasie 
z posypką

3,5 mm ± 5 % 3,0 mm± 5 % 3,5 mm ± 5 % 3,0 mm ± 5 %

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego
Gwarancja 5 5 5 5

Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa 
papy

Papa asfaltowa
P/333

Izolatka I/333 Papa asfaltowa
PV/64

PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

PN-EN 13969:2006 PN-EN 13707:2006,
PN-EN 13969:2006

Rodzaj papy Papa podkładowa i
izolacyjna

Papa izolacyjna Papa podkładowa i
izolacyjna

Zastosowanie Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych, do 
izolacji przeciwwilgo-
ciowych typu A (izola-
cja lekka)

Do wykonywania izola-
cji przeciwwilgociowych 
Typu A (izolacja lekka)

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
przy renowacji starych 
pokryć dachowych, do 
izolacji przeciwwilgo-
ciowych typu A (izola-
cja lekka)

Technologia ukła-
dania

Klejenie metodą  tra-
dycyjną

Klejenie metodą  tra-
dycyjną

Klejenie metodą  tra-
dycyjną

Rodzaj posypki Mineralna posypka
drobnoziarnista

Mineralna posypka
drobnoziarnista

Wkładka nośna g/m2 Tektura budowlana 
333

Tektura budowlana 
333

Welon z włókien
szklanych 60

Maksymalna siłą 
rozciągająca
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek 

(350 ± 100) N/50 mm
(250 ± 100) N/50 mm

(350 ± 100) N/50 mm
(250 ± 100) N/50 mm

(350 ± 100) N/50mm
(250 ± 100) N/50mm

Wydłużenie przy 
maksymalnej sile 
rozciągającej
- kierunek wzdłuż
- kierunek w poprzek

(3 ± 1) %
(3 ± 1) %

(2,5 ± 1) %
(2,5 ± 1) %

(2,5 ± 1) %
(2,5 ± 1) %

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze.

≥ 70°C ≥ 70°C

Giętkość w niskiej 
temperaturze

≤ 0°C ≤  0°C ≤ 0°C

Wymiary rolki
- długość
- szerokość

15 m
1,0 m

20 m
1,0 m

20,0 m
1,0 m

Grubość w pasie z 
posypką

2,4 mm ± 5 % 0,7 mm ± 5 % 1,9 mm ± 5 %

Oddziaływanie ognia 
zewnętrznego
Gwarancja
Cena netto (zł/m2)
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Nazwa handlowa CZARNA MAMBA 
SOLO FIRE RESIST

CZARNA MAMBA 
SOLO 

CZARNA MAMBA 
SBS MAX MOSTOWA

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV300 

S56H

Rodzaj papy Papa do jednowar-
stwowych pokryć 
dachowych

Papa do jednowar-
stwowych pokryć 
dachowych

Papa zgrzewalna 
do izolacji obiektów 
mostowych

Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia 
do jedno i wielowar-
stwowych pokryć 
dachowych

Technologia  układa-
nia (mocowanie)

Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie Zgrzewanie

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (mm/m/m)

5,5/5/1 5,2/5/1 5,0/7,5/1 5,6/5/1

Rodzaj posypki Łupek naturalny Łupek naturalny Posypka drobnoziar-
nista

Łupek naturalny

Ilość kolorów
posypki

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony i 
zielony

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony i 
zielony

_ Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony i 
zielony

Gramatura osnowy
Reakcja na ogień E E E E
Wodoszczelność po 
rozciąganiu

10 10 - -

Odporność na od-
dzieranie

250 250 300/220 -

Odporność na 
ścinanie

1100/1100 1000/1000 500/500 950/1000

Maksymalna siła 
rozciągajaca
wzdłuż/w poprzek

1200/1000 1000/1000 1100/800 1200/1000

Wydłużenie
wzdłuż/w poprzek

60/70 60/70 55/60 60/70

Odporność na ude-
rzenie

10 20 - 2000

Odporność na obcią-
żenie statyczne

20 20 - 20

Odporność na roz-
dzieranie gwoździem
wzdłuż/w poprzek

500/600 350/350 - -

Giętkość w niskiej 
temperaturze

-25 -25 -25 -25

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

100 100 100 100

Przyczepność po-
sypki – ubytek masy 
posypki

10±10 10±10 _ 10±10

Gwarancja 15 15 10 15
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Nazwa handlowa CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV250 

S52H

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV200 

S52H

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV200 

S44H

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV160 

S42H

Rodzaj papy Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia do 
jedno i wielowarstwo-
wych pokryć dachowych

Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia do 
jedno i wielowarstwo-
wych pokryć dachowych

Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia

Technologia  układa-
nia (mocowanie)

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (mm/m/m)

5,2/5/1 5,2/5/1 4,4/7,5/1 4,2/7,5/1

Rodzaj posypki Łupek naturalny Łupek naturalny Łupek naturalny Łupek naturalny

Ilość kolorów po-
sypki

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony 
i zielony

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony 
i zielony

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony 
i zielony

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony 
i zielony

Gramatura osnowy
Reakcja na ogień E E E E
Wodoszczelność po 
rozciąganiu

- - - -

Odporność na od-
dzieranie

- - - -

Odporność na 
ścinanie

1000/1200 900/1100 - -

Maksymalna siła 
rozciągajaca
wzdłuż/w poprzek

1100/900 1100/900 950/750 800/600

Wydłużenie
wzdłuż/w poprzek

60/70 60/70 60/70 55/65

Odporność na ude-
rzenie

1750 1750 - -

Odporność na obcią-
żenie statyczne

20 20 - -

Odporność na roz-
dzieranie 
gwoździem
wzdłuż/w poprzek

- - - -

Giętkość w niskiej 
temperaturze

- 25 -25 -25 - 25

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

100 100 100 100

Przyczepność po-
sypki – ubytek masy 
posypki

10±10 10±10 10±10 10±10

Gwarancja 10 10 10 10
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Nazwa handlowa CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV250 

S47

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV200 

S40

CZARNA MAMBA 
SBS MAX PYE PV160 

S28

CZARNA MAMBA PY 
PV200 S52H

Rodzaj papy Papa zgrzewalna pod-
kładowa

Papa zgrzewalna pod-
kładowa

Papa zgrzewalna pod-
kładowa

Papa zgrzewa lna 
wierzchniego krycia

Technologia  układa-
nia (mocowanie)

Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (mm/m/m)

4,7/7,5/1 4,0/7,5/1 2,8/10/1 5,2/5/1

Rodzaj posypki Posypka 
drobnoziarnista

Posypka 
drobnoziarnista

Posypka 
drobnoziarnista

Łupek naturalny

Ilość kolorów po-
sypki

- - - Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony 
i zielony

Gramatura osnowy
Reakcja na ogień E E E E
Wodoszczelność po 
rozciąganiu

- - - -

Odporność na od-
dzieranie

- - - -

Odporność na 
ścinanie

- - - -

Maksymalna siła 
rozciągajaca
wzdłuż/w poprzek

1200/1000 950/750 800/600 950/750

Wydłużenie
wzdłuż/w poprzek

60/70 60/70 55/65 55/65

Odporność na ude-
rzenie

- - - -

Odporność na obcią-
żenie statyczne

- - - -

Odporność na roz-
dzieranie gwoździem
wzdłuż/w poprzek

400/400 350/350 250/250 -

Giętkość w niskiej 
temperaturze

-25 -25 - 25 0

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

100 100 100 70

Przyczepność po-
sypki – ubytek masy 
posypki

- - - 10 ±10

Gwarancja 15 10 10 5
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Nazwa handlowa CZARNA MAMBA V60 
S42H

CZARNA MAMBA 
G200 S40

CZARNA MAMBA 
V60 S35

CZARNA MAMBA 
V60 S30

Rodzaj papy Papa zgrzewalna 
wierzchniego krycia

Papa zgrzewalna 
podkładowa

Papa zgrzewalna 
podkładowa

Papa zgrzewalna 
podkładowa

Technologia  układa-
nia (mocowanie)

Zgrzewanie Zgrzewanie/mocowanie 
mechaniczne

Zgrzewanie Zgrzewanie

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (mm/m/m)

4,2/7,5/1 4,0/7,5/1 3,5/10/1 3,0/10/1

Rodzaj posypki Łupek naturalny Posypka 
drobnoziarnista

Posypka 
drobnoziarnista

Posypka 
drobnoziarnista

Ilość kolorów po-
sypki

Standardowo szary, na 
zamówienie czerwony i 
zielony

- - -

Gramatura osnowy
Reakcja na ogień E E E E
Wodoszczelność po 
rozciąganiu

- - - -

Odporność na od-
dzieranie

- - - -

Odporność na 
ścinanie

- - - -

Maksymalna siła 
rozciągajaca
wzdłuż/w poprzek

400/300 1500/2500 400/300 400/300

Wydłużenie
wzdłuż/w poprzek

5/4 7/7 5/4 5/4

Odporność na ude-
rzenie

- - - -

Odporność na obcią-
żenie statyczne

- - - -

Odporność na roz-
dzieranie 
gwoździem
wzdłuż/w poprzek

- 400/400 - -

Giętkość w niskiej 
temperaturze

0 0 0 0

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

70 70 70 70

Przyczepność po-
sypki – ubytek masy 
posypki

10±10 - - -

Gwarancja 5 5 5 3
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Nazwa handlowa CZARNA MAMBA 
PERFOR

Rodzaj papy Papa wentylacyjna

Technologia  układa-
nia (mocowanie)

Układanie luzem

Wymiary rolki (gr./dł./
szer.) (mm/m/m)

2,0/15/1

Rodzaj posypki Posypka 
drobnoziarnista

Ilość kolorów po-
sypki

-

Gramatura osnowy
Reakcja na ogień E
Wodoszczelność po 
rozciąganiu

-

Odporność na od-
dzieranie

-

Odporność na ści-
nanie

-

Maksymalna siła roz-
ciągajaca
wzdłuż/w poprzek

-

Wydłużenie
wzdłuż/w poprzek

-

Odporność na ude-
rzenie

-

Odporność na obcią-
żenie statyczne

-

Odporność na roz-
dzieranie 
gwoździem
wzdłuż/w poprzek

-

Giętkość w niskiej 
temperaturze

0

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

70

Przyczepność po-
sypki – ubytek masy 
posypki

-

Gwarancja 1
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Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST BRAVO 
PYE PV160 S42 

JARBIT ELAST
PY PV200 S50 

JARPLAST 
W/200/3000 

modyfikowana papa 
asf. wierzchniego 

krycia

JARBIT V60 S37 
zgrzewalna papa asf. 
wierzchniego krycia

Rodzaj papy Modyfikowana papa 
asfaltowa wierzchnie-
go krycia

Zgrzewalna papa as-
faltowa wierzchniego 
krycia

Wierzchniego krycia Wierzchniego krycia

Technologia 
układania

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Ilość kolorów 
posypki

2 – stalowy, bordowy 2 – stalowy, bordowy 3 – stalowy, bordowy, 
zielony

3 – stalowy, bordowy, 
zielony

Rodzaj posypki Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Wkładka nośna 
(g/m2)

Włóknina poliestrowa  
160

Włóknina poliestrowa  
200

Tkanina szklana – 200 Welon z włókien szkla-
nych – 60

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

600 / 500 / - 600 / 500 / - 900 / 900 / - 400 / 300 / -

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

40 / 40 / - 40 / 40 / - 2 / 2 / - 3 / 3 / -

Temperatura 
mięknienia (°C)

+80 +70 +100 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-5 0 -20 0

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

4,2 mm ± 0,2  
/ 5 /1

5,0 mm ± 0,2  
/ 5 /1

5,2 mm ± 5% /
 5 / 1 ± 1%

3,7 mm ± 0,2 /
 7,5 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,9 kg ok. 5,6 kg ok. 6 kg ok. 4,5 kg
Rolka (m2) 5 5 5 7,5
Aktualny nr decyzji 
ITB

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 AT/99-11-0023 PN-EN 13707:2006

Gwarancja (lat) 5 5 10 3
Cena netto (m2/zł) 11,48 / 12,18 10,16/10,86 16,05/16,85 7,68/8,38
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Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST FORTE 
PYE PV200 S52 

modyfikowana papa 
asf. wierzchniego 

krycia

JARBIT V80 S42 
zgrzewalna papa asf. 
wierzchniego krycia

JARBIT PLUS 
G200 S42 

zgrzewalna papa asf. 
wierzchniego krycia

JARPLAST MAX 
PYE PV150 S50 

papa asf. wierzch-
niego krycia z 

dodatkiem SBS

Rodzaj papy Wierzchniego krycia Wierzchniego krycia Wierzchniego krycia Wierzchniego krycia

Technologia 
układania

Zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Ilość kolorów 
posypki

2 – stalowy, bordowy 3 – stalowy, bordowy, 
zielony

3 – stalowy, bordowy, 
zielony

2 – stalowy, bordowy

Rodzaj posypki Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Wkładka nośna 
(g/m2)

Włóknina poliestrowa  
200

Welon z włókien szkla-
nych – 80

Tkanina szklana – 200 Włóknina poliestrowa 
- 150

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

800 / 600 / - 500 / 300 / - 900 / 900 / - 600 / 400 / -

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

40 / 40 / - 3 / 3 / - 5 / 5 / - 40 / 40 / -

Temperatura 
mięknienia (°C)

+100 +70 +70 +80

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-20 0 0 -5

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

5,2 mm ± 5% 
/ 5 /1 ± 1%

4,2 mm ± 0,2 /
 7,5 / 1

4,2 mm ± 0,2 /
 7,5 / 1

5,0 mm ± 5% 
/ 5 /1 ± 1%

Ciężar (kg/m2) ok. 6 kg ok. 4,9 kg ok. 5,5 kg ok. 5,8 kg
Rolka (m2) 5 7,5 7,5 5
Aktualny nr decyzji 
ITB

AT/2005-10-0008 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 AT/2005-10-0008

Gwarancja (lat) 10 5 5 5
Cena netto (m2/zł) 16,45/17,25 8,13/8,83 9,58/10,28 12,56/13,26
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Nazwa handlowa 
papy

JARPLAST EXTRA 
PYE V80 S42

modyfikowana papa 
asf. wierzchniego 

krycia

JARPLAST BRAVO
PYE PV 160 S32

JARBIT ELAST
PY PV 160 S30

P/333/1100 
papa asfaltowa 

podkładowa

Rodzaj papy Wierzchniego krycia Modyfikowana papa 
asfaltowa, podkładowa

Zgrzewalna papa asfal-
towa, podkładowa

Podkładowa

Technologia 
układania

Zgrzewanie Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
wykonywanie izolacji 
wodochronnych

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
wykonywanie izolacji 
wodochronnych

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
wykonywanie izolacji 
wodochronnych

Ilość kolorów 
posypki

3 – stalowy, bordowy, 
zielony

Zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

Zgrzewanie, mocowa-
nie mechaniczne

Klejenie lepikiem

Rodzaj posypki Gruboziarnista posyp-
ka mineralna

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Piasek drobnoziarnisty 
/ mączka mineralna

Wkładka nośna 
(g/m2)

Welon z włókien szkla-
nych – 80

Włóknina poliestrowa 
160

Włóknina poliestrowa 
160

Tektura budowlana  
333

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

500 / 400 / - 600 / 400 / - 600 / 400 / - 500 / 400 / -

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

5 / 5 / - 40 / 40 / - 40 / 40 / - 2 / 3 / -

Temperatura 
mięknienia (°C)

+100 +80 +70 +70

Dolna granica 
elastyczności (°C)

-20 -5 0 0

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

4,2 mm ± 0,2 
/ 5 /1

3,2 mm ± 0,2 /
10 /1

3,0 mm ± 0,2 /
10 /1

- / 15 / 1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,9 kg ok. 4,2 kg ok. 4 kg ok. 2,8 kg
Rolka (m2) 5 10 10 15
Aktualny nr decyzji 
ITB

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006

Gwarancja (lat) 10 5 5 -
Cena netto (m2/zł) 12,18/12,98 10,37 9,16 3,83
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Nazwa handlowa 
papy

P/400/1200 
papa asfaltowa pod-

kładowa

JARPLAST 
P/190/2500 

modyfikowana papa 
asf. podkładowa

JARBIT V60 S30 
zgrzewalna papa asf. 

podkładowa

JARPLAST EXTRA 
PYE V80 S35 

modyfikowana papa 
asf. 

podkładowa

Rodzaj papy Podkładowa Podkładowa Podkładowa Podkładowa
Zastosowanie Warstwa podkładowa 

w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych, 
wykonywanie izolacji 
wodochronnych

Warstwa podkładowa w 
pokryciach dachowych, 
wykonywanie izolacji 
wodochronnych

Wykonywanie pod-
stawowych izolacj i 
wodochronnych, a w 
szczególności warstwa 
podkładowa w wielo-
warstwowych pokry-
ciach dachowych na 
podłożach stabilnych 
wymiarowo

Wykonywanie podstawo-
wych izolacji wodochron-
nych, a w szczególności 
warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach dachowych 
na podłożach stabilnych 
wymiarowo

Technologia ukła-
dania

Klejenie lepikiem Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

Piasek drobnoziarnisty 
/ mączka mineralna

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Wkładka nośna 
(g/m2)

Tektura budowlana  
400

Tkanina szklana – 190 Welon z włókien szkla-
nych – 60

Welon z włókien szkla-
nych – 80

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

500 / 400 / - 900 / 900 / - 400 / 300 / - 500 / 400 / -

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

2 / 3 / - 2 / 2 / - 3 / 3 / - 5 / 5 / -

Temperatura mięk-
nienia (°C)

+70 +100 +70 +100

Dolna granica ela-
styczności (°C)

0 -20 0 -20

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

- / 15 / 1 4,0 mm ± 5% /
 7,5 / 1 ± 1%

3,0 mm ± 0,2 /
10 / 1

3,5 mm ± 0,2 /
7,5 /1

Ciężar (kg/m2) ok. 3 kg ok. 5 kg ok. 4 kg ok. 4,5 kg
Rolka (m2) 15 7,5 10 7,5
Aktualny nr decyzji 
ITB

PN-EN 13707:2006 AT/99-11-0023 PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006

Gwarancja (lat) - 10 3 10
Cena netto (m2/zł) 4,11 14,40 7,08 10,90
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Nazwa handlowa 
papy

JARBIT V80 S40 
zgrzewalna papa asf. 

podkładowa

JARBIT PLUS 
G200 S40

zgrzewalna papa asf. 
podkładowa

Jumbo Plan 
PYE PV 250 S5

Jumbo 
Elefantenhaut 

V60 S4

Rodzaj papy Podkładowa Podkładowa
Zastosowanie Wykonywanie pod-

stawowych izolacj i 
wodochronnych, a w 
szczególności warstwa 
podkładowa w wielo-
warstwowych pokry-
ciach dachowych na 
podłożach stabilnych 
wymiarowo

Wykonywanie pod-
stawowych izolacj i 
wodochronnych, a w 
szczególności warstwa 
podkładowa w wielo-
warstwowych pokry-
ciach dachowych na 
podłożach stabilnych 
wymiarowo

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
pokryciach da cho wych 
o dużych ob cią że niach

Warstwa podkładowa 
w wielowarstwowych 
po kry ciach da cho wych 
oraz izolacja wo dosz-
czel na i prze ciw wil-
go cio wa w obiektach 
bu dow la nych

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie Zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Piasek drobnoziarnisty 
/ łatwotopliwa folia

Talk/folia PE Talk / folia PE

Wkładka nośna 
(g/m2)

Welon z włókien szkla-
nych – 80

Tkanina szklana – 200 Tkanina poliestrowa 
250

Welon szklany 60

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

500 / 300 / - 900 / 900 / - >900/800 >350/>300/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

3 / 3 / - 5 / 5 / - >40/>40/- >2/>2/-

Temperatura mięk-
nienia (°C)

+70 +70 +100 +70°C

Dolna granica ela-
styczności (°C)

0 0 –20 0°C

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

4,0 mm ± 0,2 /
 10 / 1

4,0 mm ± 0,2 /
 7,5 / 1

5 mm/5/1 4 mm/5/1

Ciężar (kg/m2) ok. 4,5 kg ok. 4,9 kg 5,6 5,2
Rolka (m2) 10 7,5 5 5
Aktualny nr decyzji 
ITB

PN-EN 13707:2006 PN-EN 13707:2006 Zgodność z CE Zgodność z CE

Gwarancja (lat) 5 5 10 10
Cena netto (m2/zł) 7,49 9,26 16,95 8,99
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Nazwa handlowa 
papy

Jumbo 
Elefantenhaut 

G200 S4

Rodzaj papy
Zastosowanie Warstwa podkładowa 

w wielowarstwowych 
po kry ciach da cho wych 
oraz izolacja wo dosz-
czel na i prze ciw wil-
go cio wa w obiektach 
bu dow la nych

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie

Wykończenie górnej 
powierzchni / spodu

Talk/folia PE

Wkładka nośna 
(g/m2)

Tkanina szklana 200

Siła zrywająca (N) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

>1000/>1000/-

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po przekątnej

>2/>2/-

Temperatura mięk-
nienia (°C)

+70

Dolna granica ela-
styczności (°C)

0

Wymiary rolki 
(grubość/ długość/ 
szerokość) 

4 mm/5/1

Ciężar (kg/m2) 5,2
Rolka (m2) 6
Aktualny nr decyzji 
ITB

Zgodność z CE

Gwarancja (lat) 5

Cena netto (m2/zł) 12,63

Nazwa handlowa 
papy

Jumbo Plan 
PYE PV 250 S5 SS

Jumbo 
PYE PV 250 S5 WU

Zastosowanie Papa wierzchniego 
krycia

Warstwa wierzchnia 
hydroizolacji dachu 
zielonego odporna na 
przerastanie korzeni 
roślin o zazielenieniu 
ekstensywnym

Technologia 
układania

Zgrzewanie Zgrzewanie

Ilość ko lo rów po-
syp ki

6 szary, biały, czer wo-
ny, zie lo ny, brązowy, 
czar ny

1 szary

Rodzaj posypki Łupek naturalny 
barwiony

Folia PE lub łupek na-
turalny (z posypką)

Wkładka nośna (g/m2) Poliester 250 Poliester 250
Spadki Dachy płaskie i sko śne 

z dodatkowym za mo co-
wa niem

Dachy płaskie i sko śne 
z dodatkowym za mo co-
wa niem

Siła zrywająca 
(N/5 cm) 
wzdłuż / poprzecznie 
/ po prze kąt nej

900/800 1030/910

Rozciągliwość (%) 
wzdłuż 
/ poprzecznie 
/ po prze kąt nej

>40/>40/- 44/50

Dolna granica 
elastyczności (°C)

–20 -25

Temperatura 
mięknięcia (°C)

+100 +100°C

Składniki rozpusz-
czalne (g/m2)

b.d.

Wymiary rolki 
(gr./dł./szer.) (m)

5,2 mm/5/1 5,0 lub 5,2 mm/5/1,08

Ciężar (kg/m2) 5,6 6,10
Rolka (m2) 5 5,4
Dokument 
odniesienia

Zgodność z CE Znakowanie CE 
sprawozdanie z 
badań odporności na 
przerastanie korzeni 
wg wytycznych FLL

Gwarancja (lat) 10 10
Cena netto (zł/m2) 16,95 28,00
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Nazwa handlowa  
papy

ITER FORTE 17 A 
4 mm

ITER FORTE 17 A 
Minerale 5000

ITER NORD 4000 ITER NORD 
Minerale 4500

Rodzaj  papy Podkładowa Nawierzchniowa Podkładowa Nawierzchniowa

Zastosowanie Dachy, tarasy, obróbki, Dachy, obróbki, tarasy,

Rodzaj osnowy 
Gramatura g/m2

200 200 140 140

Rodzaj modyfikacji APP APP APP APP

Kolor posypki mine-
ralnej

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Temperatura pod-
czas zginania na 
wałku

-15 °C -15 °C -10 °C -10 °C

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

130 °C 130 °C 120 °C 120 °C

Maksymalna siła zry-
wająca w długości 
- szerokości

900 - 700 900 - 700 800 - 600 800 - 600

Wydłużenie przy 
zerwaniu w długości 
- szerokości

50 % - 50 %  50 % - 50 %  40 % - 40 % 40 % - 40 %

Długość - szerokość 
rolki m/cm

10 m - 100 cm 10 m - 100 cm 10 m - 100 cm 10 m - 100 cm

Grubość mm 4 mm 4 mm  na  złączu ca. 3.5 mm ca. 4 mm
Ciężar  kg/m2 5 kg/m2 4 kg/m2 4,5 kg/m2

Polisa ubezpiecze-
niowa (gwarancja)

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Aprobaty. Certyfikaty CE CE CE CE

Cena netto za m2 
w zł.
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Nazwa handlowa  
papy

ITER ROUTE  5 mm FARO 4000 SPECIAL FARO MINERALE 
4500 SPECIAL

NORDFLEX 4 mm

Rodzaj  papy Podkładowa Nawierzchniowa Podkładowa

Zastosowanie Mosty, wiadukty, 
parkingi

Dachy, tarasy, obróbki, Mosty, wiadukty, par-
kingi, obróbki, 

Rodzaj osnowy 
Gramatura g/m2

250,, poliester 150, poliester 150, poliester 200, poliester

Rodzaj modyfikacji APP APP APP SBS

Kolor posypki mine-
ralnej

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Temperatura pod-
czas zginania na 
wałku

-10 °C 0 °C 0 °C -25 °C

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

140 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Maksymalna siła zry-
wająca w długości 
- szerokości

1100 - 900 800 - 550 800 - 550 900 - 700

Wydłużenie przy 
zerwaniu w długości 
- szerokości

50 % - 50 % 45 % - 45 % 45 % - 45 % 50 % - 50 %

Długość - szerokość 
rolki m/cm

7,5 m - 100 cm 10 m - 100 cm 10 m - 100 cm 7,5 m - 100 cm

Grubość mm 5 mm 3,5 mm 4 mm 4 mm
Ciężar  kg/m2 6 kg/m2 4 kg/m2 4,5 kg/m2

Polisa ubezpiecze-
niowa (gwarancja)

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Aprobaty. Certyfikaty CE CE CE CE

Cena netto za m2 w zł.
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Nazwa handlowa  
papy

NORDFLEX 
MINERALE 5000

NORDFLEX 
MINERALE  5,2 mm

FLEXPOL TRV 
MINERALE 5000

FLEXPOL TRV 
MINERALE 5

Rodzaj  papy Papa nawierzchniowa Papa nawierzchniowa Papa nawierzchniowa Nawierzchniowa izo-
lacja jednowarstwowa 
również na wełnę 
mineralną

Zastosowanie Mosty, wiadukty-par-
kingi, podjazdy i inne 
roboty inżynierskie

Mosty, wiadukty-par-
kingi, podjazdy i inne 
roboty inżynierskie

Mocowana mecha-
nicznie na złączach  
lub całości

Rodzaj osnowy 
Gramatura g/m2

200, poliester 250, poliester 250, poliester 250, poliester

Rodzaj modyfikacji SBS SBS SBS SBS

Kolor posypki mine-
ralnej

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Naturalny, zielony, 
czerwony, brązowy, 
niebieski, biały, i inne 
ogólnie produkowane

Temperatura pod-
czas zginania na 
wałku

-25° C -25° C -25° C -25° C

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze

100 °C 100 °C 100 °C 100 °C

Maksymalna siła zry-
wająca w długości 
- szerokości

900 - 700 900 - 700 900 - 800 900 - 800

Wydłużenie przy 
zerwaniu w długości 
- szerokości

50 % - 50 % 50 % - 50 % 50 % - 50 % 50 % - 50 %

Długość - szerokość 
rolki m/cm

7,5 m - 100 cm 7,5 m - 100 cm 7.5 m - 100 cm 7,5 m - 100 cm

Grubość mm ca. 4,5 mm 5,2 mm ca. 4,5 mm ca. 5,2 mm
Ciężar  kg/m2 5 kg/m2 6 kg/m2 5 kg/m2 5,5 kg/m2

Polisa ubezpiecze-
niowa (gwarancja)

10 lat 10 lat 10 lat 10 lat

Aprobaty. Certyfikaty IBDiM AT/2007-03-0066 
łącznie ze środkiem grun-
tującym PRIMER V70

IBDiM AT/2007-03-0066 
łącznie ze środkiem grun-
tującym PRIMER V70

CE CE

Cena netto za m2 w zł.
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Nazwa handlowa  
papy

MORFEO MORFEO ADESIVO NORDSILENCE  8 
mm  22,7 dB  

NORDSILECE  
EXTRA  13 mm  

27,4 dB 

Rodzaj  papy Membrana akustyczna Membrana akustyczna Membrana akustyczna Membrana akustyczna

Zastosowanie Izolacja akustyczna 
pozioma czyli podłogi 
i stropy

Izolacja akustyczna 
pionowa czyli ściany 
oraz izolacja akustycz-
na pozioma czyli sufity

Izolacja akustyczna 
pozioma czyli podłogi i 
stropy, dotyczy przede 
wszystkim dźwięków 
powstających przy 
tzw. tupaniu

Izolacja akustyczna 
pozioma czyli podłogi i 
stropy, dotyczy przede 
wszystkim dźwięków 
powstających przy 
tzw. tupaniu

Rodzaj osnowy 
Gramatura g/m2

Włókno i mata polie-
strowa

Włókno i mata polie-
strowa

Włókno i mata poliety-
lenowa

Włókno i mata poliety-
lenowa

Rodzaj modyfikacji SBS SBS SBS SBS

Kolor posypki mine-
ralnej

Temperatura pod-
czas zginania na 
wałku

- 15° - 15° - 15° - 15°

Odporność na spły-
wanie w podwyższo-
nej temperaturze
Maksymalna siła zry-
wająca w długości 
- szerokości

300/200 350/250 400/300 400/300

Wydłużenie przy 
zerwaniu w długości 
- szerokości

4/4 5/5 30/30 30/30

Długość - szerokość 
rolki m/cm

6/105 4/105 10/108 10/108

Grubość mm ok. 7,5 ok. 12,5 ok. 8 ok. 13
Ciężar  kg/m2 3,5 4,1 4 4
Polisa ubezpiecze-
niowa (gwarancja)

Aprobaty. Certyfikaty UNI EN ISO 9001  
nr 67139 BVQI Italia

UNI EN ISO 9001  
nr 67139 BVQI Italia

UNI EN ISO 9001  
nr 67139 BVQI Italia

UNI EN ISO 9001  
nr 67139 BVQI Italia

Cena netto za m2 w zł.
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Nazwa handlowa 
papy

MIDA TOP 
PV 250 S5 / 
MIDA DACH  

PV250 S5

MIDA TOP PV200 
S5 / MIDA  DACH  

PV200 S5

MIDA PV180 S4,2w / 
MIDA TOP PV S4

MIDA TOP V60 S45 / 
MIDA TOP V S4

Zastosowanie Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie całą 
powierzchnią
moc. mechaniczne

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Wykończenie pow. 
górnej/ spodu

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Wkładka nośna 
[g/m2]

Włóknina 
poliestrowa
250 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
200 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
180 [g/m²]

Welon 
szklany
60 [g/m²]

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne/poprzeczne

900  [N/50mm] /
800 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
600 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
600 [N/50mm]

400 [N/50mm] /
300 [N/50mm]

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne / 
poprzeczne

40 [%] / 40 [%] 40 [%] / 40 [%] 40 [%] / 40 [%] 2 [%] / 2 [%] 

Temp. mięknięcia ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC]

Giętkość w niskich 
temp.

≤ -20 [ºC] ≤ -20 [ºC] ≤ -20 [ºC] ≤ -20 [ºC]

Długość / szerokość 
rolki

5/1 [m] 5/1 [m] 7,5/1 [m] 7,5/1 [m]

Grubość 5,2  [mm] 5,2  [mm] 4,2 [mm] 4,4 [mm]

Ilość rolek na palecie 30 [szt.] 30 [szt.] 25 [szt.] 23 [szt.]

Cena netto [zł. /m2]
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krycia z dodatkiem 
SBS

Nazwa handlowa 
papy

PRIMAELAST 
PV160 S5 

PRIMAELAST PV S5

PRIMAELAST 
PV160 S4,2w

PYE PV 160 S4b

PRIMAGLAS 
G200 S4,2w

PRIMA 
PV200 S5

Zastosowanie Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Warstwa
nawierzchniowa

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie 
całą powierzchnią

Zgrzewanie 
całą powierzchnią

Zgrzewanie 
całą powierzchnią

Zgrzewanie 
całą powierzchnią

Wykończenie pow. 
górnej/ spodu

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Wkładka nośna 
[g/m2]

Włóknina 
poliestrowa
160 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
160 [g/m²]

Tkanina 
szklana
200 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
200 [g/m²]

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne / poprzecz-
ne

600  [N/50mm] /
400 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
450 [N/50mm]

1000 [N/50mm] /
1200 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
600 [N/50mm]

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne / 
poprzeczne

40 [%] / 40 [%] 40 [%] / 40 [%] 2 [%] / 2 [%] 40 [%] / 40 [%]

Temp. mięknięcia ≥ 90 [ºC] ≥ 95 [ºC] ≥ 90 [ºC] ≥ 80 [ºC]

Giętkość
w niskich 
temp.

≤ -15 [ºC] ≤ -15 [ºC] ≤ -15 [ºC] ≤ -5 [ºC]

Długość / szerokość 
rolki

5/1 [m] 10/1 [m] 7,5/1 [m] 5/1 [m]

Grubość 5,0  [mm] 4,0 [mm] 4,2 [mm] 5,0 [mm]

Ilość rolek na palecie 30 [szt.] 23 [szt.] 23 [szt.] 30 [szt.]

Cena netto [zł. /m2]
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Papy specjalne Papy modyfikowane 
SBS podkładowe

Nazwa handlowa 
papy

MIDA FIX TOP PV200 
S5 / MIDA FIX TOP 
PV S5

MIDA REMONT PV 
S5 / MIDA THERM 
TOP PV S5

MIDA FIX BASE MIDA PV 180 S4p /
MIDA BASE PV S4

Zastosowanie Warstwa nawierzchnio-
wa jednowarstwowe
pokrycia dachowe,
wentylacja podłoża

Remonty,
jednowarstwowe
pokrycia
dachowe

Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
podkładowa

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie całą 
powierzchnią,
mocowanie
mechaniczne

Zgrzewanie 
na powierzchni
pasów asfaltu

Zgrzewanie całą 
powierzchnią,
mocowanie
mechaniczne

Zgrzewanie 
całą powierzchnią

Wykończenie pow. 
górnej/ spodu

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka
mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka
mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka
mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka
mineralna
Dolna warstwa: folia

Wkładka nośna 
[g/m2]

Kompozyt
poliestrowo -
szklany
200 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
200 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
180 [g/m²]

Włóknina 
poliestrowa
180 [g/m²]

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne / poprzecz-
ne

1000  [N/50mm] /
900 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
600 [N/50mm]

600 [N/50mm] /
500 [N/50mm]

800 [N/50mm] /
600 [N/50mm]

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne / 
poprzeczne

50 [%] / 50 [%] 40 [%] / 40 [%] 40 [%] /40 [%] 40 [%] / 40 [%]

Temp. mięknięcia ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC] ≥ 100 [ºC]

Giętkość
w niskich 
temp.

≤ -25 [ºC] ≤ -20 [ºC] ≤ -25 [ºC] ≤ -20 [ºC]

Długość / szerokość 
rolki

5/1 [m]
7,5/1 [m]

5/1 [m] 10 /1 [m] 10 /1 [m]

Grubość 5,2  [mm] 5,2 [mm]
(4,2mm w  kanale)

2,6 [mm] 4,0 [mm]

Ilość rolek na palecie 30 [szt.]
20 [szt.]

25 [szt.] 20 [szt.] 20 [szt.]

Cena netto [zł. /m2]
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Papy modyfikowane SBS podkładowe Papy niemodyfiko-
wane wierzchniego 
krycia

Nazwa handlowa 
papy

PRIMAELAST PV160 
S4p / PYE PV160 

S3s

PRIMAGLAS G200 
S4p

MIDA BASE V60 S35 PRIMA V60 S42H / 
V60 S42H

Zastosowanie Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
nawierzchniowa

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie całą 
powierzchnią,
mocowanie
mechaniczne

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie  całą 
powierzchnią

Wykończenie pow. 
górnej/ spodu

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
gruboziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Wkładka nośna 
[g/m2]

Włóknina poliestrowa
160 [g/m²]

Tkanina szklana
200 [g/m²]

Welon szklany
60 [g/m²]

Welon szklany
60 [g/m²]

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne/poprzeczne

800 [N/50mm] /
450 [N/50mm]

1000 [N/50mm] /
1200 [N/50mm]

300 [N/50mm] /
200 [N/50mm]

300 [N/50mm] /
200 [N/50mm]

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne / 
poprzeczne

40 [%] / 40 [%] 2 [%] / 2 [%] 2 [%] / 2 [%] 2 [%] / 2 [%] 

Temp. mięknięcia ≥ 95 [ºC] ≥ 90 [ºC] ≥ 100 [ºC] ≥ 80 [ºC]

Giętkość
w niskich 
temp.

≤ -15 [ºC] ≤ -10 [ºC] ≤ -20 [ºC] ≤ 0 [ºC]

Długość / szerokość 
rolki

10 /1 [m] 10 /1 [m] 10 /1 [m] 7,5/1 [m]

Grubość 3,0 [mm] 4,0 [mm] 3,5 [mm] 4,2 [mm]

Ilość rolek na palecie 20 [szt.] 20 [szt.] 25 [szt.] 25 [szt.]

Cena netto [zł. /m2]
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Papy niemodyfiko-
wane wierzchniego 
krycia

Papy niemodyfikowane podkładowe

Nazwa handlowa 
papy

PRIMA V60 S37H / 
V60 S37H

PRIMA G200 S40 PRIMA V60 S35 / V60 
S35

PRIMA V60 S30 / 
V60 S30

Zastosowanie Warstwa 
nawierzchniowa

Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
podkładowa

Warstwa 
podkładowa

Technologia ukła-
dania

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie całą 
powierzchnią,
mocowanie
mechaniczne

Zgrzewanie całą 
powierzchnią

Zgrzewanie  całą 
powierzchnią

Wykończenie pow. 
górnej/ spodu

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Górna warstwa:
drobnoziarnista
posypka mineralna
Dolna warstwa: folia

Wkładka nośna 
[g/m2]

Welon 
szklany
60 [g/m²]

Tkanina 
szklana
200 [g/m²]

Welon 
szklany
60 [g/m²]

Welon 
szklany
60 [g/m²]

Wytrzymałość na 
rozciąganie
wzdłużne/poprzeczne

300 [N/50mm] /
200 [N/50mm]

1000 [N/50mm] /
1000 [N/50mm]

300 [N/50mm] /
200 [N/50mm]

300 [N/50mm] /
200 [N/50mm]

Wydłużenie przy 
zerwaniu wzdłużne / 
poprzeczne

2 [%] / 2 [%] 2 [%] / 2 [%] 2 [%] / 2 [%] 2 [%] / 2 [%] 

Temp. mięknięcia ≥ 80 [ºC] ≥ 80 [ºC]  ≥ 80 [ºC] ≥ 80 [ºC]

Giętkość
w niskich 
temp.

≤ 0 [ºC] ≤ 0 [ºC] ≤ 0 [ºC] ≤ 0 [ºC]

Długość / szerokość 
rolki

10 /1 [m] 7,5/1 [m] 10 /1 [m] 10/1 [m]

Grubość 3,7 [mm] 4,0 [mm] 3,5 [mm] 3,0 [mm]

Ilość rolek na palecie 20 [szt.] 23 [szt.] 25 [szt.] 25 [szt.]

Cena netto [zł. /m2]
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