Odborné vyjádření
k odstínu ochranného posypu u asfaltových pásů označených dekor
Vrchní asfaltové pásy KVK PARABIT „dekor“ se vyrábí s ochranným hrubozrnným posypem
z drcené břidlice v přírodním (šedém) nebo barevném odstínu.

1)

Ochranný hrubozrnný posyp z drcené břidlice v přírodním odstínu

Přírodním odstínem hrubozrnné břidlice je označený odstín šedé barvy. Barevnost
jednotlivých vrstev zdroje horniny je různorodá, a proto dříve míval hrubozrnný posyp, aplikovaný
na asfaltové pásy, v časově rozdílných výrobních šaržích, určité odlišnosti odstínu barvy šedé.
Pro sjednocení tohoto odstínu jsme se rozhodli přírodní břidlici dobarvovat, a tak dnes mají
dekorové pásy s označením „šedé“ petrolejově zelenomodrý nádech. Tento odstín však
působením UV záření po čase vymizí a střecha má pak barvu šedou – viz obr. č. 1 a 2.

2

1

Obr. č. 1: Porovnání barevnosti asfaltového pásu dekor šedý s ročním odstupem od aplikace
a obr. č. 2: byl pořízený po dalších 3 letech. Z obrázků 1 a 2 je zřejmé, že ochranný posyp má pak
"jednotnou šedou barvu“.

2)

Ochranný hrubozrnný posyp z drcené břidlice v barevném odstínu

Asfaltové pásy se vyrábějí s ochranným posypem z barvené břidlice v odstínech: červená,
hnědá, zelená, černá, viz. obr. 3, a v případě výroby asfaltových pásů na zakázku i v barvě bílé.
Drobné rozdíly v odstínu vrchního barveného ochranného posypu asfaltových pásů dekor
ovlivňuje celá řada skutečností:
- výrobní šarže, (dodávky asfaltových pásů dekor různých šarží)
- sklon střechy a umístění střechy vzhledem ke světovým stranám
- stáří asfaltových pásů na střeše, doba skladování apod.
- umístění jednotlivých asfaltových pásů na střeše tzv. po směru výroby pásů nebo proti směru
výroby asfaltových pásů.
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Odlišný vzhled nebo odlišný odstín povrchu barveného hrubozrnného posypu také ovlivňují
vnější klimatické vlivy a množství vody, která stéká po povrchu u jednotlivých částí střech.
Přestože výrobci barvených hrubozrnných posypů vyrábí určité vybrané barvy podle daných
barevných vzorníků, tak z výše uvedených důvodů nelze u různých šarží vrchních asfaltových pásů
dekor zajistit úplně stejný odstín jejich povrchu.
Jestliže se jedná o pohledovou střechu, nebo lze předpokládat, že investor může
různobarevnost ochranného posypu považovat za vadu, je nutné použít výrobky z jedné šarže
výroby a požadovat po dodavateli materiálu tuto skutečnost již při objednání asfaltových pásů.
V případě zjištění zjevného rozdílu v odstínu vrchního ochranného posypu asfaltových pásů je
nutné v pokládce vrchních hydroizolací nepokračovat a celou záležitost neprodleně řešit
s investorem a následně s dodavatelem materiálu.
Odborná realizační firma by montáž asfaltových pásů se zjevnými vadami neměla vůbec
připustit. Při nedodržení výše uvedeného postupu nelze dodaný materiál reklamovat (viz
Všeobecné obchodní podmínky KVK PARABIT, a.s.). Asfaltové pásy, které byly už položené není
možné zpětně reklamovat mimo případy, kdy se jedná o skrytou vadu, která se objeví až po jejich
aplikaci.
Drobné rozdíly v odstínu vrchního ochranného posypu z drcené břidlice mají charakter neškodné
estetické vady, která nebrání žádnému užívání věci, zvlášť na nepohledových plochých střechách.
Barva posypu není parametrem, vyžadovaným technickými normami nebo předpisy pro asfaltové
pásy. Barva posypu nemá žádný vliv na vodotěsnící funkci, jež je hlavním předpokladem funkce
zabudovaných asfaltových pásů a na niž je poskytována záruka.
Ve Svobodě nad Úpou, 15.4.2019.

Ing. Jaroslav Brychta, CSc.
manažer technického oddělení

Obr. 3: barvy ochranného posypu u SBS modifikovaných asfaltových pásů
ELASTODEK 40 special dekor šedý, červený, hnědý, černý a zelený.
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