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Vattentät gummi- 
asfalt förstärkt  
med glasfiber
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PS: Informationen och rekomendationer i denna produktinformation är framtagna i god tro då dom är baserade på tester och erfarenhet. Då det finns 
många olika rengörningsmetoder, användningsområden, material och underlag samt miljöer som är utanför Relektas kontroll, kan Relekta inte påta 
ansvaret för det slutliga resultatet. Det rekomenderas alltid att testa produkten på material och tänkt användning innan ett slutgiltigt arbete utförs. 
Kontakta oss gärna för rådgivning.

 – Tätar i alla slags väder

 – Fäster på de flesta ytor, även våta

 – Kan användas vid temperaturer ned  
mot –12°C (gäller 310ml patron)

 – Förblir flexibel i minst 20 år

 – Tål en förlängning på 150% utan att spricka

 – Glasfiberarmerad

 – Ftalatfri

Sammansättning: Modifierad bitumen (50%),  
glasfiber och butylgummi
Torrhalt: 70%
Härdningstid: Klart att gå på efter ca 7 dagar beroende 
på väderförhållandena
Täckförmåga: För bästa resultat rekommenderas det att 
lägga Roof i två lager om 1,5 mm. Åtgång per lager ca 
1,5-2.0 kg/m2.
Flampunkt: 38°C (minimum)
Draghållfasthet (härdad): 200 PSI
Förlängning vid brytning: 150% (torr film)
Arbetstemperatur: –12°C till +50°C (ska inte påföras på 
snöeller isbeläggning!)
Temperaturstabilitet: -40°C till +82°C
UV-stabilitet: Utmärkt
Försvagning vid åldring: Ingen under 20 år
Beständighet mot vatten: Mycket god vid normal 
dränering/avrinning
Beständighet vid normala klimatförhållanden: Utmärkt
Beständighet mot hydrokarboner: Ej beständigt
Hållbarhet: 24 månader i oöppnad förpackning
Förvaring: Förvaras svaltt och torrt

FÖRPACKNING

Förpackning Antal i  
kartong Art.nr

310 ml patron 12 T602176

1 kg spann 12 T602201

5 kg spann 4 T602205

10 kg spann 1 T602210

 – Omedelbar tätning av takläckage (även våta ytor)

 – Tätning av blybeslag och släta samt sluttande tak

 – Förslutning och tätning av takrännor, kantbeslag, 
stuprör, rörbeslag, takfogar, kanalgenomföringar, 
pipor och skorstenar

 – Vattentätning av fundament, väggar,  
släta och lutande tak och rännor

 – Kall limning av bitumenbeläggning,  
shingel och korrugerad plåt

 – Tätning av träbåtar

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

1. Ytan måste vara fri från is, snö och smuts.

2. Öppna burken / Skär av munstycket till önskad 
dimension. Sätt i patronen i en standardfogpistol.

3. Använd en borste eller stålspackel fuktad med  
Tec7 Cleaner för att sprida ut massan.

4. Rengör verktyget med Tec7 Cleaner. 

! Större reparationer bör förstärkas med glasfiberduk. 
Vid försegling av fogar rekommenderas Roof patron. 
Roof i burk kan förtunnas med lacknafta för att 
underlätta applicering (<5%). Roof ska inte användas 
i samband med dricksvatten. Vid användning av 
Roof burkar borde burken sättas i varmt vattenbad 
vid påföring i temperatur lägre än +15˚C. Roof har 
begränsad limningseffekt.

BRUKSANVISNING


