SUPERTAK YAP 500

Underlagstäckning
klisterkant
TJB
Supertakmed
YAP
500 TJB Supertak YAP 500�
Underlagstäckning med klisterkant Läggningsanvisning

TJB Supertak YAP 500 rullas tvärs takfallets lutning, nerifrån och med
efterföljande våd överlappad uppåt, polypropenväven kan med fördel
ligga uppåt. Undertaket ska vara jämnt, torrt och rent innan
underlagstäckningen rullas ut samt ventilerat enligt Hus-AMA.
Där inte annat anges nedan gäller senaste rekommendationer
i Hus-AMA ( JSB1, JSC1)
1.Vid takfot: Fäst första våden 5 mm utanför 1.
nedre kant på råsponten med klisterremsan
eller vid behov med godkänt skarvklister,
använd därefter TJB Takfotsbeslag och du
skapar en tät och säker övergång från tak till
hängränna. Vid annan takfotslösning fäst första
våden vid råspontens kant alternativt fästes första
våden i nedre kant på takfotsplåten.
Vid behov använd godkänt skarvklister
för takpapp.

TJB Supertak YAP 500 är den nya moderna högkvalitativa
TJB Supertak YAP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.
underlagstäckningen för träunderlag som är starkare än
Den nya moderna högkvalitativa underlagstäckningen för träunderlag som
traditionell papp. Med sina unika egenskaper ger den
ersättertäckning
traditionell
papp.
frilagd
och bitumenklisterkant.
2. TJB Supertak YAP 500 monteras med rostfri pappspik eller rostfri klammer (min. 20x2,8 mm
maximal
under
såvälMed
betong,
tegel,kant
plåt som
eller min. Rapid
140/10)såväl
i två rader inom de 10 cm som ska överlappas. Röd markering
Med
sina
unika
egenskaper
ger
den
maximal
under
papp. TJB Supertak YAP 500 kan användas ner tilltäckning
markerar 11 cm. Vid användning av klamrar, fäst i dubbla rader med 6 cm mellan varje
betongtakpannor,
tegelpannor,
bandtäckt
plåt,
takplåt
som
ytpapp.
10 graders lutning.
klammer. Vid användning av pappspik spikas den sicksack med en rad upptill var 12:e cm
och en rad nertill var 12:ener
cm. Ta bort
till klisterremsan från den överlappande
TJB Supertak YAP 500 kan användas som underlagstäckning
tillskyddsfolien
100 taklutning.

våden och pressa väl för att täcka spik eller klamrar. All infästning måste vara helt dold!

Använd TJB Supertak YAP 500 tillsammans med Den dolda infästningen ska därefter fixeras med ströläkt eller ytskikt för bästa skydd.
TJB Takfot och TJB Kombinock för att
2.
INFÄSTNING
spara
8 timmars
arbete påYAP
en normalvilla.
Säkrare
– TJB Supertak
500 är uppbyggd av en polyesterstomme som är

impregnerad och belagd med asfalt. En sida är belagd med en stark och smidig filt

Säkrare
– TJBsom
Supertak
YAPhalksäker.
500 är uppbyggd
av
av polypropen
gör den
Den andra
sidan är belagd med fin sand.
en polyesterstomme som är impregnerad och
belagd med asfalt. En sida är belagd med en
Vid tvärskarv skall överlappande våd snedskäras
Lättare – Väger endast en fjärdedel av traditionell3.uppåt
takpapp.
3.
och täckas med minst 15 cm i nedre kant och
stark och smidig filt av polypropen och den andra
45 cm ikg/st.
överkant. Använd antingen dubbel
Enklare upplastning på taket med rullar som vägerminst
12,5
sidan är belagd med fin sand.
ströläkt eller godkänt skarvklister för takpapp för bästa

GODKÄNT
SKARVHJÄLPMEDEL

Takfall

täthet vid skarven.

Snabbare
– TJB endast
Supertak
500 rymmer
mer än
dubbelt så mycket per rulle
Lättare
– Väger
en YAP
fjärdedel
av
4. Vid genomförningar och skorsten rekommenderas
användning
av krage/stos av plåt eller
gummi.
än vanlig takpapp.
Färre och
bredarepå
våder
monteringstiden
med
40%.
traditionell
takpapp. Enklare
upplastning
taket kaparUnderlagstäckningen
skall på den övre delen av
Mekanisk
infästning
med
klammer
snabbar
på
läggningstiden
ytterligare.
med rullar som väger 12,5 kg/st.
krag-/stosfoten överlappa med frånskarv. Den undre

A-A

ströläkt 60 cm C-C

A
delen av krag-/stosfoten skall överlappa underlagsTvärskarv
täckningen med / frånskarv. Använd godkänt skarvklister för dold infästning mot kragen eller stosen.
4.
Vid större genomförningar som takfönster eller
skorsten kan en remsa av underlagstäckningen
stickas in i ett U-format snitt ovan takfönstret för att
Uppvikt remsa
Hörnförstärkning
sedan böjas till en avvattningsränna som avleder
vattnet 15 cm åt var sida. U-snittet skall vara lika brett
Plåtbeslag
som fönstret. Remsan böjs runt upp så att den kan
Genomföring
fästas mekaniskt på ovansidan av närmsta bärläkt.
Remsan fästes mekaniskt c-10 cm samt med godkänt
Teknisk Information				Förpackning
skarvklister mellan infästningen och övre våden.
Användningsområde:
För underlagstak av trä, tex. råspont.
TJB Supertak YAP 500 finns i två
Ha största möjliga uppdrag runt de andra sidorna på takfönstret, med tillskurna hörnStomme:
Polyesterfiberfilt
storlekar på rullarna.
förstärkningar av underlagstäckningen som fästes med godkänt skarvklister.
Asfalt:
Oxiderad asfalt			
Ytbeläggning:
Polypropenväv och fin sand
              25
m2 möter
/ 10undertaket
m2
5. Vid läggning
där vägg
ska ett uppdrag
5.
Vikt:
500 g/m²				
Art nr:
190010 / 191110
mot väggen på minst 30 cm göras. Fäst under fasaden mot
Plåtbeslag
Tjocklek:
0,65 mm				
Rullens bredd:
1m
/ 1m
vindskyddsskiktet
pappspik,m3 cm från kanten.
Bredd:
1m
Rullens
längd:          25med
m       /  10

Tätare – Färre
skarvar
och
bredare
våder.
TJB
Snabbare
– TJB
Supertak
YAP
500 rymmer
mer
än Supertak YAP 500 kan spikas
dubbelt
så mycket
rulle än vanlig
takpapp.som görs i den frilagda kanten måste täckas
eller häftas.
Den per
mekaniska
infästningen
Färre
och bredare våder
kaparklisterremsan
monteringstiden
av överlappande
våd med
och ger då en tät och läckagesäker skarv.
med 30-40%.

30 cm

Tätare – Färre skarvar och bredare våder.
TJB Supertak YAP 500 kan spikas eller häftas.
Den mekaniska infästningen måste täckas av
överlappande våd med en klisterremsa och ger
då en tät och läckagesäker skarv.
Teknisk Information

Användningsområde:�
För underlagstak
UV-resistent:
2 månader av trä, tex. råspont.
Rullens vikt:             12,5 kg   /  5 kg
6. Vid Ventilerad nock avslutas underlagstäckningen vid
Stomme:
� infästning:
�
Polyesterfiberfilt
Mekanisk
Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm
Antal rullar/pall:       33 st       /  67 st
råspontens kant. Fäst mekaniskt och täck sedan infästningen
Asfalt:� �
Oxiderad
asfalt
eller Rapid Klammer min 140/10.
Ytbeläggning:�
Polypropenväv och fin sand
med en ny våd alternativt en remsa av underlagstäckningen,
TJB
Supertak
YAP
500
är
en
P-märkt
och
godkänd
underlagstäckning.
Vikt:�
�
500 g/m2
använd godkänt skarvklister. Luftspalten skall vara 2 cm, klä
Tjocklek:�
�
0,65 mm
Godkännande
nr 0198/07.
den med insektsnät. Sedan rekommenderas TJB Kombinock
Bredd:� �
1m
Produkten
(SP).
för snabb och säker tätning.
För tät nock drag upp underlagsRullens
längd:� är provad
25 m och kontrollerad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Rullens
vikt:�� av SITAC
12,5 kg
täckningen
ovansidan
nockbrädan och fäst med spik
Certifierad
i enlighet med Boverkets Byggregler (BBR)
enligtmot
8:22
och av
6:5325.
Mängd/pall:� �
46 st
eller klammer. Om nockbräda ej används ska underlagstäckUV-resistent:��
2 månader
ningen överlappa över nocken med minst 5 cm, använd
Mekanisk infästning:�
Rostfri pappspik min 20 x 2,8 mm eller Rapid Klammer min 140/10.

Undertak mot vägg

6.

Godkännande
Nr 0198/07

TJB Försäljning AB

Artikelnr:�� 190010

tel: 0512-199 59
fax: 0512-196 60

godkänt skarvklister. Ventilera med TJB ventilationsbeslag.

e-post: info@tjb.se
hemsida: www.tjb.se

Rullarna skall lagras torrt stående, ej i direkt solljus, i temperatur 0 - +40 grader C.
Vid lägre temperatur än +5 grader C skall rullarna förlagras i varmlager ett dygn
innan användning. TJB Supertak YAP 500 kan ligga utan täckning på taket
i två månader, täck dock snarast möjligt för att skydda mot påverkan av solljus
och nederbörd. All underlagstäckning ska vid arbetets slut vara helt täckt.

TJB Försäljning AB
tel: 0512-199 59 e-post: info@tjb.se
fax: 0512-196 60 hemsida: www.tjb.se

CODE

Ventilerad kombinock

7. Vid ränndalar av plåt eller takpapp ska underlagsduken
överlappa och fästas minst 15cm in på ränndalsplåten
pappen. Använd godkänt skarvklister.

TJB Försäljning AB
tel: 0512-199 59
fax: 0512-196 60

e-post: info@tjb.se
hemsida: www.tjb.se
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Ränndalsbeslag

