
Tento dokument byl vystaven na základě aktuálně dostupných informací. Produkt byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce / 
distributor nemůže předjímat budoucí změny, stejně jako změny předpisů. Je povinností spotřebitele výrobek používat v souladu s doporučením výrobce / 
distributora a jeho potřeb.
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  MATERIÁL / POUŽITÍ

BARDOLINE® TOP je barevný asfaltový střešní šindel vhodný i pro 
obložení stěn. Každý tvar má lepicí část na spodní straně.

BARDOLINE® TOP má označení CE a je vyráběn  
v souladu s EN 544.

  TECHNICKÉ PARAMETRY

Šířka 1000 mm +/-3 EN 544

Výška 333 mm  +/-3 EN 544

Tloušťka 3 mm  +/-10% -

 

Vlastnosti výrobku 

Hmotnost 10 kg/m²  +/-10% -

Hmotnost skelné vložky 100 g/m²  -

Množství asfaltu >1300 g/m²  EN 544

Posyp v jedné vrstvě 1400 g/m²  

Mechanické vlastnosti: max. >600/400 N/5 cm EN 544 
pevnost v tahu (šířka/výška)

Odolnost proti protržení hřebíkem >100 N  EN 544

Přilnavost posypu <2,5 g  EN 544

Tepelná odolnost  110° C  

Nasákavost <2 %  EN 544

Odolnost proti UV záření Vyhovuje  EN 544

Odolnost proti puchýřům Vyhovuje  EN 544

Odolnost proti stékavosti   Vyhovuje  EN 544 
za zvýšených teplot  

 

Chování při požáru 

Chování při vnějším požáru  B roof (t1)  EN 13501-5 

Reakce na oheň E  EN 13501-1 

  BARVY

červená mix, hnědá mix, břidlicová mix, zelená mix

  BALENÍ  

Typ polyethylen
Počet šablon v balení 21
Počet balení na paletě 36
m² v balení 3

m² na paletě 108

  MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

BARDOLINE® TOP skladovat v suchu, chránit před UV zářením 
a vysokou teplotou, stejně tak jako před vlhkostí a deštěm. 
Neskladovat na přímém slunci. Palety se nesmí vrstvit na sebe. 

  POUŽITÍ A ZÁRUKA

Veškeré reklamace budou posuzovány na základě záručního 
listu a s ohledem na dodržení Obecných zásad pro montáž 
střešních šindelů Bardoline® a  montážního návodu pro daný 
typ a tvar. Veškeré tyto dokumenty jsou volně ke stažení na 
www.onduline.cz
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