
SVAZ VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ V ČR

Svaz sdružuje přední výrobce a dodavatele asfaltových 
pásů v ČR. Jednou z činností svazu je kontrola pásů 
dodávaných na český trh. Tentokráte byly zkoušky 
zaměřeny na vrchní pásy s hrubozrnným posypem pro 
použití jako vrchní vrstva hydroizolací střech. 

Zkoušelo se množství základní asfaltové hmoty podle 
nové ČSN 73 0605-1 a tloušťka pásů. 

NOVÁ ČSN 73 0605-1 SE KONEČNĚ 
ZABÝVÁ MNOŽSTVÍM ASFALTOVÉ HMOTY 
V HYDROIZOLAČNÍCH PÁSECH

Od července 2014 je v účinnosti nová česká technická 
norma ČSN 73 0605-1 Hydroizolace staveb - Povlakové 
hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů. 
Norma mimo základní požadavky konkretizované pro 
potřeby staveb v ČR nově uvádí i požadavky na množství 
základní asfaltové hmoty (bez plniv) v krycí vrstvě pásu.

Pro pochopení, proč se množstvím asfaltové hmoty 
v hydroizolačních pásech zabývat, je nutné vědět 
základní fakta o jejich výrobě. Asfaltové pásy jsou běžně 
vyráběny nanesením asfaltové krycí hmoty na výrobní 
lince na impregnovanou výztužnou vložku. Výztužná 
vložka předurčuje mechanické vlastnosti pásu. Vrchní 
pásy pro hydroizolace střech mají na svém horním 
povrchu ve výrobě nanesen ochranný minerální posyp, 
chránící asfalt proti UV záření (viz schéma).

 Schéma vrchního pásu pro hydroizolaci střech

 hrubozrnný minerální posyp
 horní asfaltová krycí vrstva
 výztužná vložka
 dolní asfaltová krycí vrstva
 spalitelná separační PE fólie

Horní a dolní asfaltová krycí vrstva zajišťuje na hotovém 
výrobku homogenní spojení přesahů pásů při pokládce 
natavením plamenem, přilnavost k podkladu, ohebnost 
a po zabudování pásu především jeho vodotěsnost 
(což je stěžejní funkce pásu zabudovaného do stavby). 
Asfaltovou krycí vrstvu netvoří čistý asfalt, obsahuje 
ve výrobně přidaná minerální plniva, která jsou v určité 
míře nezbytná a další látky zušlechťující vlastnosti asfaltu 
(např. modifikátory snižující křehkost asfaltu při nízkých 
teplotách). Asfaltová krycí hmota na hotovém výrobku 
musí být elastická a zároveň při běžné teplotě tvarově 
stabilní a to zajišťují právě plniva. Obsah plniv musí být 
stanoven v rozumné míře. Při přeplnění asfaltové hmoty 
plnivy se mění vlastnosti a životnost výrobku. Zhoršené 
vlastnosti mohou mít za následek nekvalitní natavování 
nebo nedostatečnou pevnost, přilnavost a trvanlivost 
spojů.

Bohužel na první pohled obsah plniv v pásu nejde 
zjistit. Dva stejné typy pásu, stejné tloušťky i ceny se 
v tomto parametru mohou výrazně lišit. Navíc to až 
do nedávné doby nebyl technický parametr, který měl 
být výrobci uváděn v technických listech. To se vydáním 
ČSN 73 0605-1 změnilo. ČSN 73 0605-1 pro asfaltové 
pásy uvádí doporučené množství základní asfaltové 
hmoty a tloušťky pásů. Na následující straně jsou 
uvedeny výsledky zkoušek množství základní asfaltové 
hmoty a tloušťky pásů odebraných na trhu ČR.
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ČLENY SVAZU VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ V ČR JSOU:

BITUMAX s.r.o.

DEKTRADE a.s.

DEHTOCHEMA-TN a.s.

CHARVÁT a.s.

GEORGE BÖRNER, 
organizační složka Praha

KVK PARABIT a.s.

BÜSSCHER & HOFFMANN, s.r.o.

VRCHNÍ PÁSY 
PRO HYDROIZOLACI 
STŘECH 



OBSAH ZÁKLADNÍ ASFALTOVÉ HMOTY VE VRCHNÍCH PÁSECH 
PRO HYDROIZOLACI STŘECH
Norma ČSN 73 0605-1 pro vrchní pásy pro hydroizolace střech stanovuje nejméně 2500 g asfaltové hmoty na m2 pásu 
při nejmenší tloušťce pásu 4,2 mm ± 0,2 mm. Výsledky kontrolních zkoušek jsou uvedeny v následující tabulce a jsou 
porovnány s uvedeným požadavkem normy ČSN 73 0605-1 min. 2500 g/m2. Z výsledků je zřejmé, že dva zkoušené 
pásy mají výrazně menší obsah asfaltové hmoty, než pro vrchní pásy pro hydroizolaci střech norma doporučuje.

Výrobce/dodavatel Výrobek Množství základní asfaltové 
hmoty naměřené podle 
ČSN 73 0605-1, Příloha D [g/m2]

Vyhovuje požadavku ČSN 
73 0605-1 (min. 2500 g/m2 
základní asfaltové hmoty)?

KVK PARABIT, a.s. ELASTODEK 40 SPECIAL ŠEDÝ 2750

BITUMAX s.r.o. MONO-FLEX EPV DESIGN 2650

CHARVÁT, a.s. CHARBIT ELAST PV S42 HQ FINAL 2500

GEORG BÖRNER, org.sl. Praha POLY ELAST PV 180 S4 2500

DEHTOCHEMA-TN a.s. POLYELAST EXTRA TR DESIGN 2930

DEKTRADE a.s. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 2800

BAUDER s.r.o. PYE PV 200 S4 2570

ICOPAL VEDAG CZ, s.r.o. VEDASPRINT PYE PV 180 S4-15 2080

ICOPAL VEDAG CZ, s.r.o. VEDASPRINT PYE PV 180 S4-25 2510

SOPREMA HYDROIZOLACE s.r.o. MAMUT S 5 W 3320

WYNYARD, s.r.o. ELASTARD 25 DESIGN ŠEDÝ 2180

PLUVITEC/BOHEMIA FR SYSTÉM s.r.o. TECH 5000 2860

TLOUŠŤKA VRCHNÍCH PÁSŮ PRO HYDROIZOLACI STŘECH 
Na pásech odebraných na trhu ČR byl sledován soulad skutečné tloušťky pásu s údaji deklarovanými výrobcem 
nebo dodavatelem v technickém listě výrobku. Zjištěné údaje jsou uvedeny v tabulce níže. Z výsledků je zřejmé, že tři 
zkoušené výrobky nesplnily parametry uvedené v technickém listě výrobce nebo dodavatele.

Výrobce/dodavatel Výrobek Tloušťka uvedená 
výrobcem/
dodavatelem* 
[mm]

Tloušťka 
naměřená podle 
ČSN EN 1849-1 
[mm]

Je tloušťka uvedená 
výrobcem/dodavatelem 
ve shodě s naměřenou 
hodnotou?

KVK PARABIT, a.s. ELASTODEK 40 SPECIAL ŠEDÝ 4,2 ± 0,2 4,2

BITUMAX s.r.o. MONO-FLEX EPV DESIGN 4,4 ± 0,2 4,4

CHARVÁT, a.s. CHARBIT ELAST PV S42 HQ FINAL 4,2 ± 0,3 4,4

GEORG BÖRNER, org.sl. Praha POLY ELAST PV 180 S4 4,0 4,3

DEHTOCHEMA-TN a.s. POLYELAST EXTRA TR DESIGN 4,2 ± 0,2 4,4

DEKTRADE a.s. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 4,5 ± 0,1 4,4

BAUDER s.r.o. PYE PV 200 S4 4,2 4,0

ICOPAL VEDAG CZ, s.r.o. VEDASPRINT PYE PV 180 S4-15 4,2 ± 0,2 3,7

ICOPAL VEDAG CZ, s.r.o. VEDASPRINT PYE PV 180 S4-25 4,2 ± 0,2 4,3

SOPREMA HYDROIZOLACE s.r.o. MAMUT S 5 W 5,0 ± 0,3 4,9

WYNYARD, s.r.o. ELASTARD 25 DESIGN ŠEDÝ 4,2 ± 0,2 4,1

PLUVITEC/BOHEMIA FR SYSTÉM s.r.o. TECH 5000 5 4,8

* Poskytnuto výrobcem/dodavatelem nebo staženo z jeho webové stránky v lednu 2014.
Zkoušky provedl ITC, a.s.

KONTROLNÍ ZKOUŠKY VRCHNÍCH PÁSŮ PRO HYDROIZOLACI STŘECH

www.asfaltovepasy.cz


