
Tento dokument bol vystavený na základe aktuálne dostupných informácií. 
Produkt bol vyrobený v súlade s vyššie uvedenými parametrami, 
ale výrobca/distribútor nemôže predpokladať budúce zmeny, rovnako 
ako zmeny predpisov. Je povinnosťou spotrebiteľa výrobok používať v súlade 
s odporúčaním výrobcu/distribútora a jeho potrieb. 
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  MATERIÁL / POUŽITIE

BARDOLINE® BASE je rôznofarebný asfaltový šindeľ. Na zadnú stranu 
šindľa je nanesená samolepiaca vrstva asfaltu zásadne zvyšujúca 
priľnavosť a odolnosť proti vetrom. Každý jeden diel do seba zapadá 
systémom zámkov, ktoré uľahčujú montáž a šetria čas. 

BARDOLINE® BASE má označenie CE a je vyrábaný  
v súlade s EN 544.

  TECHNICKÉ PARAMETRE

Šírka 1000 mm +/-3 EN 544
Výška 318 mm  +/-3 EN 544

 
Vlastnosti výrobku 
Hmotnosť 8,84 kg/m²  +/-10% -
Hmotnosť sklenej vložky 100 g/m²  -
Množstvo asfaltu >1300 g/m²  EN 544
Mechanické vlastnosti: max. >600/400 N/5 cm EN 544 
pevnosť v ťahu (šírka/výška)
Odolnosť proti pretrhnutiu klincom >100 N  EN 544
Priľnavosť posypu <2,5 g  EN 544
Odolnosť proti stekaniu  
pri zvýšenej teplote  <2 mm při 90 °C  
Nasiakavosť <2 %  EN 544
Odolnosť proti UV žiareniu Vyhovuje  EN 544
Odolnosť proti tvoreniu bubliniek Vyhovuje  EN 544
Odolnosť proti stekavosti   Vyhovuje  EN 544 
za zvýšených teplôt  

 
Správanie pri požiari 
Správanie pri vonkajšom požiari  B roof (t1)  EN 13501-5 
Reakcia na oheň E  EN 13501-1 

  FARBY

červená mix, hnedá mix, bridlicová mix, zelená mix

  BALENIE 

Typ polyethylen
Počet šablón v balení 21
Počet balení na palete 36
m2 v balení 3

m2 na palete 108

  MANIPULÁCIA A SKLADOVANIE

BARDOLINE® BASE skladovať v suchu, chrániť pred UV žiarením 
a vysokou teplotou, rovnako tak ako pred vlhkosťou a dažďom. 
Neskladovať na priamom slnku. Palety sa nesmú vrstviť na seba.  

  POUŽITIE A ZÁRUKA

Všetky reklamácie budú posudzované na základe záručného 
listu a s ohľadom na dodržanie Všeobecných zásad pre 
montáž strešných šindľov Bardoline® a montážneho návodu 
pre daný typ a tvar. Všetky tieto dokumenty sú voľne ku 
stiahnutiu na www.onduline.sk
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