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Technisches Merkblatt RT 815KÖSTER TPO 1.5 Stand: 16.10.2018 
Доповідь про випробування 1200/187/15 DIN EN 13956 MPA Braunschweig, звіт про випробування 5278/015/14 DIN EN 13967 MPA Брауншвейг, сертифікат відповідності контролю виробництва заводу 0761-CPR-0422 
MPA Брауншвейг, Fischtest A14-02548 BMG Цюріх, ETAG 006 2015 МФУ Aachen

Поліолефінова покрівельна та гідроізоляційна мембрана (TPO/FPO) 
армована вставкою з скловолокна

Властивості
- однорідність матеріалу (відсутність відмінностей у верхній і нижній частині) 
- можливість гомогенного зварювання гарячим повітрям
- стікість до змінних температур та погодніх умов
- стійкість до старіння і гниття
- висока еластичність при низьких температурах (≤ -50°C)
- УФ-стабільна
- не вразлива до проростання коріння 
- сумісність з бітумом
- сумістність з полістиролом
- нейтральна ізоляційна тканина
- нечутлива до стандартних механічних навантажень - стійка до впливу мікроорганізмів
- екологічно чиста
- без пластифікаторів
- без хлору
- безпечна для здоров'я, води, грунту, тварин і рослин
 - надається для повторної переробки

Технічні дані
Переглянути 
останню сторінку
Застосування
Покрівельні та гідроізоляційні мембрани KÖSTER TPO використовуються для герметизації 
невентильованих та вентильованих плоских дахів, скатних дахів, зелених дахів, терас, 
балконів, садів на даху та підземних паркінгів на відкритому повітрі та під навантаженням. 
Покрівельні та гідроізоляційні мембрани KÖSTER TPO можна використовувати для 
герметизації вологих приміщень, спринклерних резервуарів та ставків. Можливе 
використання в будівельній гідроізоляції згідно DIN 18195, DIN 18531-18535.

Нанесення
Покрівельні та гідроізоляційні мембрани KÖSTER TPO монтуються 
відповідно до інструкцій з укладання та технічної інструкції KÖSTER 
BAUCHEMIE AG.

Упакувння
RT 815 025
RT 815 035
RT 815 052
RT 815 075
RT 815 105
RT 815 150

1.5 мм x 0.25 м x 20 м 
1.5 мм x 0.35 м x 20 м 
1.5 мм x 0.525 м x 20 м 
1.5 мм x 0.75 м x 20 м 
1.5 мм x 1.05 м x 20 м 
1.5 мм x 1.50 м x 20 м

Супутні товари
KÖSTER Kontaktkleber   Art.-Nr. RT 102
KÖSTER TPO 2.0 U   Art.-Nr. RT 820 U
KÖSTER TPO Außenecke hellgrau 90°             Art.-Nr. RT 901 001
KÖSTER Innenecke hellgrau 90° Art.-Nr. RT 902 001
KÖSTER Verbundblech Tafel hellgrau              Art.-Nr. RT 910 002

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на результатах наших досліджень та на нашому практичному досвіді в цій галузі. Всі дані тестувань - це середн значення, отримані в певних умовах.
Правильне і тим самим ефективне та успішне застосування нашої продукції не підлягає нашому контролю. Виконавець несе відповідальністза правильне застосування при розгляді конкретних умов будівництва та
кінцевих результатів процесу будівництва. Це може вимагати коригування рекомендацій, наведених тут для стандартних умов. Специфікації, зроблені нашими працівниками або представниками, які відрізняються від
тих, що містяться в цьому технічному керівництві, вимагають письмового підтвердження. Дійсні стандарти, встановлені під час тестувань, технічні рекомендації та визнані правила технології повинні завжди
дотримуватися. Гарантія може і застосовується лише до якості нашої продукції в межах наших умов, але не для їх ефективного та успішного застосування. Дана інформація технічно перевірена; всі попередні версії
недійсні.

KÖSTER BAUCHEMIE AG · Dieselstraße 1-10 · D-26607 Aurich · Tel. 04941/9709-0 · Fax -40 · info@koester.eu · www.koester.eu
Ексклюзивний представник в Україні ТзОВ «Ферозіт», 79002 Україна,м. Львів вул.Шевченка 317в тел/факс (032) 294-86-00 www.koster.ua
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KÖSTER BAUCHEMIE AG
Dieselstraße 1-10, 26607 Aurich

KÖSTER TPO 1.5
EN 13956 0761-CPR-0422
EN 13967 0761-CPR-0423

Покрівельна та герметична мембрана виготовлена   з еластичного поліолефіну 
FPO (PE) з центральним вкладеним скляним флісом

Довжина зг. DIN EN 1848-2 
Ширина зг. DIN EN 1848-2
Ефективна товщина згідно DIN EN 1849-2

20 м1)

2,10; 1,50; 1,05; 0,75; 0,525; 0,35; 0,25 м 
1,5 мм

DIN EN 13956: 2012 
Гідроізоляція даху для відкритих і 
закритих плоских покрівель: вільна 
укладка, механічне кріплення або з 
баластом

DIN EN 13967:2012 
Водонероникність класу T

Назва відповідно до DIN SPEC 20000-201 / 20000-202 
Колір

BA-FPO-BV-E-GV-1,5 
світло-сірий
без видимих   дефектів 
≤ 50 mm

Видимі дефекти згідно з DIN EN 1850-2
Рівність згідно DIN EN 1848-2
Площинність згідно DIN EN 1848-2
Вага площі відповідно до DIN EN 1849-2 
Водонепроникність згідно DIN EN 1928 (версія B) 
Вплив рідких хімічних речовин, у тому числі

DE/E1-FPO-BV-E-GV-1,5 
світло-сірий 2)

без видимих   дефектів
 ≤ 50 мм
≤ 10 мм
1490 г /м²
400 kPa/72год. 

1490 г /м²
400 kPa/72год. 

відмінно (Verf. A)Вода згідно DIN EN 1847 
Вплив вогню ззовні -

дуже добре (Verf. B) 
Broof(t1)3)

Клас E Клас E

≥ 25 м/с
≥ 38 м / с

-

≥ 500 N/50 мм -
провал поза швомпровал поза швом 

μ = 85.000 μ = 85.000

≥ 7 Н / мм² (метод B) ≥ 
500% (метод B)

≥ 7 Н / мм² (метод B)
 ≥ 500% (метод B)

зг. DIN CEN/TS 1187; DIN 4102-7; DIN EN 13501-5 
Пожежостійкість зг. EN 13501-1
Стійкість до градобиття, згідно DIN EN 13583 
Жорстка підкладка
М'яка підкладка
Міцність на розрив з'єднувального шва зг. до DIN EN 12316-2 
Опір швів на зсув згідно DIN EN 12317-2 
Проникність водяної пари згідно DIN EN 1931 
Поведінка при розтягуванні відповідно до DIN EN 12311-2 
Поздовжня / поперечна міцність на розрив
Подовження при розриві вздовж / поперек
Стійкість до ударних навантажень
зг. DIN EN 12691 
Процедура A ≥ 500 мм

≥ 1000 мм
≥ 500 мм
≥ 1000 ммПроцедура В

Стійкість до статичних навантажень відп. до DIN EN 12730 
Процедура A
Процедура В

≥ 20 кг
≥ 20 кг

≥ 20 кг
≥ 20 кг

≥ 200 N ≥ 200 NЗносостійкість згідно DIN EN 12310-2 
Стійкість до проростання коріння4) при -

≤ 0,2 % ≤ 0,2 %Точність розмірів відп. до DIN EN 1107-2 довжина / ширина 
Поведінка при згинанні при низьких температурах ≤ - 50°C -
зг. DIN EN 495-5
Поведінка при впливі УФ-випромінювання, протестовано: рівень 0 -

-
щільний

підвищеної температури та води згідно DIN EN 1297 (1000 год) 
Стійкість до озону згідно DIN EN 1844
Поведінка під дією бітуму згідно DIN EN 1548 
Міцність при нагрівання

протестовано: рівень 0 
протестовано
протестовано щільний

згідно DIN EN 1296, DIN EN 1928 (версія A)
Опір розриву (стрижень цвяха) згідно DIN EN 12310-1                       ≥ 500 N    ≥ 500 N

1) Спеціальна довжина за запитом 2)інші кольори за запитом 3) Вимоги дотримуються для конструкцій даху, перевірених KÖSTER у Німеччині. 
Інформацію про це можна отримати у KÖSTER. 4) необхідний лише для конструкцій зелених даху
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