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Bison Underlagstak 

Innehavare/Utfärdat för 

Vison Byggprodukter AB 
Poppelgatan 4, 234 35 Lomma, Sverige 
Organisationsnummer: 556671-7822 
Tel: 040-41 38 16  
E-post: info@vison.se , Hemsida: www.vison.se 

Produktbeskrivning 

Bison Underlagstak är ett vattenavledande underlagstak, armering av HD-polyeten som är laminerat med LD-
polyeten på båda sidor. 

Avsedd användning 

Vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt. 

Handelsnamn 

Bison Underlagstak. 

Godkännande 

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):  

BBR  
Fukt, Allmänt 6:51 
Fukt, Fuktsäkerhet, Väggar, fönster och dörrar 6:5325, allmänt råd, femte och sjätte stycket 
Taksäkerhet, allmänt  8:241, sista stycket 
Skyddsanordningar för att undvika genomtrampning 8:2433 
 
Produkten uppfyller även kraven i Certifieringsregel 128, bilaga 3 – Vattenavledande underlagstak. 

Tillhörande handlingar 

Monteringsanvisning daterad 2018-01-08. 

Kontroll 

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan. 
Kontrollavtal: 210-06-0128, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden. 

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att 
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande 
handlingar.  

Tillverkningsställe 

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: 
Qingdao Hagihara Industries Co. Ltd, China. 
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Märkning 

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt samt 
etikett på emballage och omfattar: 

På produkt:  
P-märke 
Produktens typbeteckning 
Certifikatnummer 
Löpande tillverkningsnummer/datum 

 
p 
Bison Underlagstak 
4613/88 
nr/datum 
 

På emballage:  
Innehavare/Distributör 
P-märke 
Produktens typbeteckning 
Certifikatnummer 
Längd, bredd 

 
Vison Byggprodukter AB 
p 
Bison Underlagstak 
4613/88 
Värde, värde 

Bedömningsunderlag 

Rapport 5F012900B, 5F012900-01, 6F010917B från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt 
7F002388 från RISE Research Institutes of Sweden. 

Kommentarer 

Produkten ska förpackas och lagras på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under 
eventuell utomhuslagring.  
Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att underlagstaket installeras, men kan lämnas utan 
övertäckning under en period som inte överstiger tre månader. 
Monteringsanvisningar beskrivna under ”Tillhörande handlingar” skall medfölja varje leverans till 
byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning. 
 
Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-06-20. 

Giltighetstid 

Giltigt till och med 2023-01-22. 

Stefan Coric Linda Ring Thorén 
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