
 

UNDERLAGSTAK

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Frihängande vattenavledande underlagstak för lufttäta och  
dif fusionsöppna takkonstruktioner med taklutning ner till  
14° (1:4). Maximalt centrumavstånd för takbjälkar är 1200 mm. 
För yttertak med takpannor eller profilerad plåt.

BESKRIVNING
Vattenavledande underlagstak som duk på rulle bestående 
av en polypropen (non woven) stomme med ångbarriär och 
armerings  nät av polyeten. Materialet är åldringsbeständigt, 
vattentätt och diffusionsöppet. Produkten klarar kravet för 
genomtrampning monterat med läkt enligt anvisning. 
Försedd med självhäftande klistertejper på längsgående kanter. 
Klistertejperna har en skyddsremsa som frigörs vid montering. 

MONTERING
Monteringen sker med infästning mot takbjälkarna och i rikt-
ning tvärs takfallet. Första våden med början vid takfoten och 
därefter överlappande upp mot nock eller annan anslutning. 
Lufttäta skarvar utförs i överlappen med följande dubbla klis-
tertejpskanter. Vid underliggande takisolering utelåmnas lufts-
palt helt mot undersidan av underlagstaket. Detaljer och övriga 
monteringsinstruktioner se separat monteringsanvisning.

TEKNISK SPECIFIKATION:

Material: Polypropen stomme med polyetenbarriär  
och armeringsnät

Ytvikt (min): 235 g/m2

Bredd: 1 500 mm

Längd: 30 m, 50 m

Täckande yta: 39 m2/rl (30 m), 65 m2/rl (50 m)

Rullvikt: ca 20 kg/rl

Ånggenomgångsmotstånd: < 11.700 s/m

Vattentäthet: Tät

Åldringsbeständighet: minst 50 år
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ART NR: BENÄMNING:  DIMENSION:
261001 T-Diff Underlagstak 1 500 mm x 50 m

261002 T-Diff Underlagstak 1 500 mm x 30 m

DIFFUSIONSÖPPET
T-DIFF UNDERLAGSTAK

Godkännande:  
Produkten är godkänd och P-märkt i enlighet  
med Boverkets Byggregler.
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UNDERLAGSTAK

VIKTIGT!
• Underlagstaket monteras hängande över takstolarna.

• Om inte annat anges gäller senaste rekommendationer i 
AMA-Hus (JSC.65, JSC.66)

• Takets ytskikt styr lägsta taklutning för underlagstaket dock 
alltid lägst 14° (1:4)

• T-Diff är ett s k diffusionsöppet underlagstak där optimal 
funktion kräver luftät montering från tak till nock. 

• Belasta ytan skonsamt samt täta omedelbart och åtgärda 
eventuella skador.

• T-Diff uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när 
all fixering som spikning och läktning (spik- och bärläkt) 
av duken är klar! Maximalt c-avstånd för takbjälkar är 1200 
mm.

• Inga svackor eller bakfall får bildas i underlagstaket vid 
infästning och fixering.

• Rullar skall lagras stående på plant och torrt underlag samt 
i skydd för solljus (UV-) och nederbörd.

• Vid montering i kall väderlek (< +5° C) kan båda klister-
tejperna behöva värmas försiktigt för optimal vidhäftning 
samt varmlagring av rullarna innan.

• Efter montering skall underlagstäckningen vara  
inbyggd och skyddad för solljus (UV-). Den maximala  
exponeringstiden (UV-) innan yttäckning är två månader.

• Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt för att undvika 
påverkan från dålig väderlek och de risker det kan medföra.

• T-Emballage Skarvband Butyl är godkänt skarvhjälpmedel 
och tätning.

• För att uppnå optimal tätning vid varje monterad ströläkt 
skall T-Emballage Läkttätningsband placeras mellan läkten 
och underlaget innan fixering och spikning. Skruvad ströläkt 
förbättrar också tätheten mot underlaget.

• Användningen av T-Emballage Distans för under1agstak 
rekommenderas centrerat under minst varannan bär1äkt  
(ca 2st/m2 tak) för bättre fixering av våden och dess  
överlapp mellan takstolarna.

Skarvband, butyl används 
vid extra skarvar eller  
genomförningar.  
Art nr 525011, 20 mm och  
art nr 527004, 40 mm.

Distans används för att 
fixera underlagstaket och 
minimera rörelser i under- 
laget, ca 2 st/m2 tak.  
Art nr 294001.

Läkttätningsband används 
för att uppnå optimal täthet 
vid varje monterad ströläkt. 
Art nr 530020.
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