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Продуктът   
VEDAFORM®-битумни керемиди са маломерни изделия за покриване на 
покриви, с негниеща армировка от стъклен воал и покритие от висококачествен 
оксидиран битум. Горната повърхност е покрита с минерални камъчета, UV-
устойчива и върху нея са нанесени точки за залепване. Производството и 
вътрешният контрол са сертифицирани по EN ISO 9001. 

Предимства на  
продукта 
 

 

VEDAFORM®-битумни керемиди са гъвкав покривен материал с дебелина 
около 3,1мм. Поради лесната употреба, формите и разнообразните цветове 
могат да се покриват дори покриви със сложна форма-просто, безпроблемно, 
надеждно и естетически издържано. 

Област на  
приложение 

VEDAFORM®-битумни керемиди се заковават върху обшивка на скатни 
проветряеми покриви. Тук важат правилата за покриване на покриви с битумни 
керемиди, които се определят в зависимост от нормативите и според наклона 
на покрива, оказващи дължината на ребрата, застъпките и др. От съответните 
конструктивни изисквания за шиндли с правоъгълна форма важат наклони от 
15° до 85°. При формите боброва опашка и триъгълни наклоните на покрива 
варират от 25° до 85°. След професионална консултация могат да се дадат 
решения и за по-особени обекти. 

Начин на полагане Упътванията за полагане дават важни насоки и съвети за покриване и 
обработка на равнините и детайлите. Прилагат се некородиращи пирони с 
широка глава, които се поставят, така че  да са препокрити от горния ред 
шиндли. Точките за залепване осигуряват допълнително здраво свързване на 
шиндлите една върху друга. При хладно време или неудобни за работа 
условия, залепването трябва да се проверява и след това да се приема. 

Технически данни  форми 
 Правоъгълни  Боброва 

опашка 
Триъгълни  

 Дебелина  3.1mm 3.1mm 3.1mm 
 Армировка  Тежък стъклен воал 125 g/m² 
 Гъвкавост при ниска 

температура 
 

0° C EN 544 

 Топлоустойчивост 80° C EN 544 
 Тегло/ m² покрив ca. 10,7 kg/m² ca. 11,0 kg/m² ca. 9,0 kg/m² 
 Дължина  100см 

Ширина  34см 34см 34см 
Горна повърхност Цветни 

базалтови 
гранули 

Цветни 
базалтови 
гранули 

Цветни 
базалтови 
гранули 

Долна повърхност Кварцов пясък/фолио 
Опаковка  21 бр/ пакет 

ca. 3,05 m² 
покривна площ 

21 бр/ пакет 
ca. 3,05 m² 
покривна площ 

24 бр/ пакет 
ca. 3,50 m² 
покривна площ 

Съхранение 
 

Палетите не трябва да се поставят една върху друга. Съхраняват се на сухо, 
далеч от силни топлинни източници и не на пряка слънчева светлина.  

Разпореждане Ликвидирането на отпадъците може да стане заедно с домашни или с подобни 
отпадъци. (Европейски каталог за третиране на отпадъците EWC No. 170302 
“Асфалт без катрани”) 

 


