
Produktfakta

Användningsområde

Underlagspapp och ytpapp TL2
Vattenisoleringsmembran för balkong
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Art nr: Benämning:
286001      Underlagspapp TL2 balkong
286002      Ytpapp TL2 balkong

100 cm x 8 m
100 cm x 8 m

Underlagspappens ovansida är försedd med bitumen som 
fäster effektivt mot ytpappens undersida. Ytan är försedd 
med skyddsfolie som avlägsnas under monteringen. 
Ytpappens ovansida är försedd med en sandyta samt klister-
kant. Samtliga klisterytor är försedda med skyddsfolie som 
enligt monteringsanvisning avlägsnas stegvis.

Teknisk Specifikation
Installation Självklistrande

3000 + 5000 g/m²
Tjocklek (ca) 2,6 + 3,6 mm
Längd 8 m
Bredd 1 m
Rullvikt (ca) 24 + 40 kg
Stomme Polyesterfiberfilt
Asfalt

Ytvikt (min)

Ytbeläggning Bitumen + Skiffer
SBS Elastomerbitumen

Dimension:

Självhäftande tvåskiktssystem i form av underlagspapp och
ytpapp. Systemet utgör ett vattenisoleringsmembran avsett
för balkonger etc med utvändig vattenavrinning. För trä-
eller betongunderlag som ska vara stadiga (utan svikt), släta
och torra.

Beskrivning
Vattenisoleringssystemet TL2 består av självhäftande SBS 
Elastomerbitumen som lämpar sig utmärkt för ”gör dig själv”-
ändamål. Produkten är förstklassig, böjlig och robust. 
   Undersidan är försedd med specialbitumen som fäster på 
underlaget och är försedd med en skyddsfolie. Utförandet på 
underlagspappen är klisterränder och en helklistrande kant. 
Ytpappen har en helt klistrande undersida, även den försedd 
med skyddsfolie.
   

Montering
Monteringen för tvåskikts vattenisoleringssystemet TL2 
sker i två steg. Underlaget ska vara stadigt (utan svikt), slätt 
och torrt. Först appliceras underlagspappen mot underlaget 
helt utan mekanisk infästning. 
   Därefter monteras ytpappen som ett avslutande tätskikt, 
även det helt utan mekanisk infästning.
   Samtliga klistringar trycks noggrant samman.
Materialåtgång ca 1,15 x ytan. Tätningsklister K-36 används 
för tätning av genomförningar m m.
Se vidare specificerad monteringsanvisning

Ytpapp TL2 balkong 
till vänster och Underlags-
papp TL2 till höger



Fysikaliska egenskaper U-papp  Ytpapp  Enhet   Metod

Monteringsanvisning ska följas noggrant. Bifogas på insidan
av banderoll.
Monteringstemperaturen ska vara minst +10°C. Under kallare
förhållande ska varmluftspistol användas.
Vid temperaturer under +10°C försäkra dig om att material och 
fästunderlag är tillräckligt uppvärmda. Vid temperaturer under +5°C
ska montering inte utföras. Förvärm alltid materialen en till två dygn
i varmlager innan montering.
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Viktigt

Underlagspapp och ytpapp TL2 - vattenisoleringsmembran för balkong
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-20 -20 °C EN 1109

Tät Tät EN 1928 A

•

Vid montering av vattenisoleringssystemet TL2 får inte varm
bitumen eller öppen eldslåga användas.
Rullarna ska förvaras stående på plant, torrt underlag samt i 
skydd för sol och nederbörd.
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