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SVEJSEOVERPAP PF-5100 SBS
BLIV KLOGERE PÅ PRODUKTET OG HVORDAN DU 
MONTERER DET KORREKT

SVEJSEUNDERPAP PF 3000 SBS & 
PF-3000
HER KAN DU LÆSE OM PRODUKTET OG HVORDAN 
DET MONTERES
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Indholdsfortegnelse

1-LAGS SELVKLÆBENDE TAGPAP
LÆR ALT OM PRODUKTET. HVAD DET KAN BRUGES 
TIL OG HVORDAN DET MONTERES
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IBITOL GRUNDINGSASALT
FIND UD AF HVORDAN DU BRUGER PRODUKTET 
KORREKT.
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Svejseoverpap PF - 5100 SBS

Produktet
PF 5100 SBS svejseoverpapanvendes som øver-
ste lag i flerlagstækninger på nye og eksisterende 
tage. Overfladen er bestrøet med et granulat af 
naturskifer. Granulatets funktion er dels æstetisk,
dels at beskytte den underliggende bitumen mod 
solens uv-stråling. Da granulatet er et naturpro-
dukt må det accepteres, at der kan forekomme 
varierende farvenuancer i overfladen.
Nuanceforskellen kan minimeres ved at benytte 
tagpap fra samme produktionsdato, på samme 
tag. PF-5100 SBS opfylder kravene til klasse-T tag-
dækning.

PF-5100 SBS har stor styrke og gode elastiske egen-
skaber og kan optage mindre og mellem-store 
bevægelser i underlaget. Std. ruller i 1.00m bredde 
har ca. 80mm skiferfri klæbekant og er velegnet 
til tagflader med hældning1:40<. Ruller uden klæ-
bekant fås i 0.33m, 0.60m og 1,00m bredde og er 
velegnet til listetækning og kantinddækninger. PF 
5100 SBS kan monteres i temperaturer ned til -10 
grader.

Montering: 
Ved nye flerlagstækninger skal produkterne altid 
fuldsvejses til underpappen. Ved svejsningen skal 
der altid være en lille bølge af flydende asfalt foran 
rullen. Den tynde folie på bagsiden, som forhindrer 
sammenklæbning i rullen, smelter under monte-
ringen. Strækninger, skævtrækning og overop-
hedning skal undgås. Overpap monteres altid i 
tagets faldretning, oppefra og ned, og monteres  
bane forskudt i forhold til underpappen.

Renovering: 
Ved renovering skal produkterne altid punktsvej-
ses til underlaget for at forhindre dampbuler. 
Underlaget skal være rengjort og udbedret for 
revner, dampbuler og andre skader. For at øge 
vedhæftningen grundes med grundingsasfalt, 
som skal tørre helt inden udlægningaf det nye 
tagpap

Teknisk data

Overside SBS-polymerbitumen bestrøet med stengranulat af naturskifer

Armering 180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen

Underside SBS-polymerbitumen beregnet til svejsning, afdækket med en tynd smeltbar 
folie

Anvendelses temp. Ned til -10 grader

Taghældning Minimum 1:40=2,5cm/m

Rullestørrelse 1,0x5,0m – 0,6x8,0m – 0,33x8,0m
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Tagpap klæder de fleste bygninger, både 
de store, små moderne og klassiske
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Svejseunderpap PF-3000 SBS & PF-3000

Produkterne:
PF-3000 SBS og PF-3000 anvendes som neder-
ste lag i en flerlagstækning på nye og eksiste-
rende tage. Skal altid overdækkes af en overpap. 
PF-3000 SBS er tilsat SBS fibre og benyttes, hvor 
der ønskes gode elastiske egenskaber og en lang 
levetid. Er særdeles anvendelig til tage,
hvor bevægelser i underlaget kan forekomme. 
PF-3000 og PF-3000 SBS er på oversiden bestrøet 
med fint sand, og på undersiden er der en tynd 
smeltbar folie, som forhindrer sammenklæbning i 
rullen. PF-3000 SBS og PF-3000 opfylder kravene til 
klasse-T tagdækning.

Montering: 
Ved nye flerlagstækninger på underlag af kryds-
finer og beton fuldsvejses underpap til underla-
get. Ved svejsningen skal der altid være en lille 
bølge af flydende asfalt foran rullen. Af forskel-
lige årsager kan fuldsvejsning være vanskeligt at 
udføre korrekt, der skal i stedet punktsvejses for at 
undgå dampbuler. Strækninger, skævtræknin og 

Teknisk data PF-3000 SBS

Overside SBS polymerbitumen bestrøet med fint sand

Armering 180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen

Underside SBS-polymerbitumen beregnet til svejsning, afdækket med en tynd
folie

Anvendelses temp. Ned til -10 grader

Taghældning Minimum 1:40=2,5cm/m

Rullestørrelse 1,0x7.5m

overophedning skal undgås. Hvis underlaget er af 
brædder må der ikke svejses på grund af for store 
bevægelser i underlaget, der skal underpapperne 
i stedet sømmes fast med galvaniserede pap-
søm. Underpap monteres altid i
tagets faldretning og monteres bane forskudt i 
forhold til overpappen. Ved svejseløsninger skal 
der, for at sikre ordentlig vedhæftning til underla-
get, altid primes med en grundingsasfalt.

Renovering:
Ved renovering skal produkterne altid punktsvej-
ses til underlaget for at forhindre dampbuler. 
Underlaget skal være rengjort og udbedret for 
revner, dampbuler og andre skader. For at øge 
vedhæftningen grundes med grundingsasfalt.
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Teknisk data PF-3000 

Overside Bitumen bestrøet med fint sand

Armering 180 gr. special-polyesterfilt imprægneret med bitumen

Underside Bitumen beregnet til svejsning, afdækket med en tynd folie

Anvendelses temp. Ned til 0 grader

Taghældning Minimum 1:40=2,5cm/m. Max 1:10=10,0 cm/m

Rullestørrelse 1,0x7.5m
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1-lags selvklæbende tagpap
Produktet: 
Izoself Reflex P4 er en etlags selvklæbende tagpap, 
som monteres uden brug af gasbrænder. Må kun 
benyttes til sekundære bygninger som; udhuse, 
havehuse, legehuse osv. med et minimumsfald 
på 1:40 = 2.5 cm/m. Overfladen er bestrøet med et 
sort/gråt granulat af naturskifer. Granulatets funk-
tion er dels æstetisk, dels at beskytte den under-
liggende bitumen mod solens uv-stråling. Da gra-
nulatet er et naturprodukt må det accepteres, at 
der kan forekomme varierende farvenuance i 
overfladen.

Montering: 
Underlaget skal være jævnt, stabilt, tørt, støvfrit og 
fri for urenheder. For at forbedre vedhæftningen 
grundes underlaget altid med en grundingsasfalt.
Grundingsasfalten skal være helt tør inden mon-
tering af Izoself Reflex. Tørretid vil, afhængig af vej-
ret, i de fleste tilfælde være et døgn. Izoself Reflex 
P4 kan monteres ved temperaturer over +5oC. 
(Ved temperaturer mellem +5o/+15oC er det nød-
vendigt at opvarme tagpappen med en varmepi-

stol, for at øge vedhæftningen). Det er en god
ide at opbevare tagpappen i stuetemperatur 
helt frem til montagen. Monteringen skal foregå i 
tørvejr, da fugt og regn vil forringe klæbeevnen. 
Banen monteres i tagets faldretning og ved sam-
linger må der ikke forekomme modfald. Beskyttel-
sesfilmen afrives, bagsiden og banen kan forsig-
tigt monteres. På langs af rullen er der en skiferfri
klæbekant, hvor i der sømmes med galvanise-
rede papsøm med 20 cm mellemrum.

Teknisk data

Overside SBS modificeret bitumen, bestrøet med sort/grå stengranulat af naturskifer

Armering Special-polyesterfilt imprægneret med bitumen

Underside Selvklæbende SBS modificeret bitumen afdækket af en tynd folie

Anvendelses temp. Minimum +5 grader

Taghældning Minimum 1:40=2,5cm/m

Rullestørrelse 1,0x5,0m
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Selvklæbende tagpap, der monteres 
uden brug af gasbrænder
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Forbrug 1 liter rækker cs. 2-3 m2

Flammepunkt Over 350 grader

Emballage 4 liter

UN kode. 1300

Mal kode 2-1

Ibitol grundingsasfalt

Anvendelse
Til forbehandling (støvbinding) på beton, eksiste-
rende tagpap, krydsfiner, jern og andre flader, på 
hvilke der skal monteres selvklæbende tagpap, 
svejses eller varm/kold klæbes tagpap. Anven-
des også på flader, der skal påføres koldflydende 
bitumenprodukter.

Påføring
Produktet påføres et tørt og rengjort underlag 
med blød kost, pensel eller rulle, omrøres før brug. 
Ibitol grundingsasfalt skal være helt tørt inden 
montering af tagpap eller flydende bitumenpro-
dukter. Tørretid mimum 24 timer. Må kun bruges 
udendørs og på steder med ventilation.

Sikkerhedsanvisning
Rygning og brug af åben ild forbudt. Produktet 
indeholder opløsningsmidler med flammepunkt
over 35oC. Dampe fra opløsningsmidler kan 
danne eksplosive luftblandinger. Undgå indån-
ding af damp og kontakt med huden. Ved indta-
gelse kontakt omgående læge.

Teknisk data
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