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Czym jest papa Braas-BIT Premium
SBS i kiedy należy ją stosować?

ŁN: Papa Braas-BIT Premium SBS
jest produktem bitumicznym wykorzy-
stywanym jako warstwa wstępnego kry-
cia na dachy spadziste. Można jej użyć,
gdy występuje pełne poszycie dachu,
np. deskowanie. Produkt ten można za-
stosować również jako zabezpieczenie
hydroizolacyjne dachu spadzistego pod
warunkiem odpowiedniego ułożenia.
Jest to bardzo przydatna cecha w przy-
padku konieczności pozostawienia da-
chu bez pokrycia zasadniczego oraz gdy
pochylenie połaci jest mniejsze niż za-
lecane przez producenta pokrycia.

Jak należy mocować papę?
ŁN: Papę należy mocować mechanicz-

nie w systemie jednowarstwowym (w od-
różnieniu do dachów płaskich, gdzie ukła-
da się ją w systemie dwuwarstwowym,
składającym się z papy podkładowej oraz
papy wierzchniej) na suchym, stabilnym
podłożu (deskowanie, płyta OSB itp.).
Wzdłuż górnej i dolnej krawędzi umiesz-
czone zostały pasy samoprzylepne zabez-
pieczone zdejmowalną w trakcie monta-
żu folią z tworzywa sztucznego. Łączenie
kolejnych brytów wykonujemy więc bez
użycia ognia. Wygodnemu układaniu pa-
py sprzyja niewielka waga oraz grubość,
która wynosi zaledwie 2,8 mm i zapew-
nia jednocześnie całkowitą hydroizola-
cyjność wyrobu.

Czym charakteryzuje się papa
Braas-BIT Premium SBS?

ŁN: Papa Braas-BIT Premium SBS
charakteryzuje się bardzo dobrymi para-
metrami technicznymi ze względu
na zastosowanie surowców najwyższej
jakości oraz zaawansowanych techno-
logii produkcji. Produkowana jest na
osnowie z kompozytowej włókniny po-
liestrowej z obustronną powłoką z ma-
sy asfaltowej z asfaltu modyfikowanego
SBS z wypełniaczem mineralnym. Stro-
na wierzchnia jest pokryta gruboziarni-
stą posypką mineralną, która chroni
przed promieniowaniem UV, natomiast
strona spodnia zabezpieczona folią
z tworzywa sztucznego (fotografia).

Jakie są parametry techniczne papy
Braas-BIT Premium SBS?

ŁN: Do najważniejszych parametrów
technicznych papy można zaliczyć:

● rdzeń wykonany z kompozytu
włókna poliestrowego;

● bardzo dużą odporność na spływa-
nie (105°C);

● giętkośćwniskiejtemperaturze(-20°C);
● grubość 2,8 mm;
● unikatowy system pasów samo-

przylepnych umożliwiających bezpiecz-
ne (bez użycia ognia), a jednocześnie
trwałe łączenie brytów pap.

Wszystkie parametry techniczne są za-
warte w karcie technicznej produktu, któ-
ra znajduje się na stronie www.braas.pl.

Jakie zalety ma papa Braas-BIT
Premium SBS?

ŁN: Produkt ten ma bardzo wiele za-
let. Najważniejsze z nich, to:

■ zapewnienie hydroizolacji na da-
chach skośnych w systemie jednowar-
stwowym;

■ szybki montaż dzięki unikatowemu
systemowi pasów samoprzylepnych
umożliwiających bezpieczne (bez uży-
cia ognia), a jednocześnie trwałe łącze-
nie brytów pap;

■ przy odpowiednim ułożeniu pełni
funkcję pokrycia zasadniczego (maks.
2 lata);

■ łatwość transportu na dach rolki
o niewielkiej masie (30 kg);

■ bardzo dobra elastyczność w niskiej
temperaturze dzięki modyfikatorowi SBS.

Czy jest to drogie rozwiązanie?
ŁN: W wielu regionach Polski układa-

nie papy na dachu jest tradycją. Biorąc pod
uwagę zalety papy Braas-BIT Premium
SBS, cena tego produktu jest atrakcyjna.

Fot.: BMI Braas

Papa Braas-BIT Premium SBS
W katalogu warstw wstępnego krycia, w ofercie marki Braas znajduje się papa Braas-BIT Premium SBS. Jest to produkt
przeznaczony do mocowania mechanicznego na dachach spadzistych pokrytych dachówkami betonowymi, ceramicznymi
lub blachodachówkami. Na pytania dotyczące produktu odpowiada Łukasz Nowakowski, Doradca Techniczny.

Budowa papy Braas-BIT Premium SBS:
� samoklejący pasek asfaltu
� mineralna posypka gruboziarnista
� asfalt modyfikowany SBS
� kompozytowa włóknina poliestrowa
� asfalt modyfikowany SBS
� folia antyadhezyjna z tworzywa sztucznego
� samoklejący pasek asfaltu zabezpieczony usuwalną folią

infolinia: 801 900 500; tel. 22 481 39 86
www.braas.pl
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