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T-Diff Underlagstak
Diffusionsöppet underlagstak

Beskrivning
Vattenavledande underlagstak som duk på rulle bestående av en 
polypr
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r. 
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Användningsområde
-

rofilerad plåt.

Teknisk Specifikation

Material ropen stomme 

 
 

Ytvikt (min)

 

Längd

 

30 m, 50 m
Bredd 1500 mm
Rullvikt

 

Ånggenomgångsmotstånd
Vattentäthet

 

Tät
Åldringsbeständighet

 

Montering

Godkännande
r

regler.

Produktfakta

Art nr: Benämning: Dimension:
T agstak 1500 mm x 50 m
T agstak 1500 mm x 30 m

.
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Skarvband, butyl används 
r

r. Art nr 525011, 20 mm
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och art nr 527004, 40 mm 
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T-Diff Underlagstak - Diffusionsöppet underlagstak

Viktigt
• Underlagstaket monteras hängande över takstolarna,

ej på fasta träunderlag.
• Om inte annat anges gäller senaste rekommenda -

tioner i AMA-Hus (JSC.65, JSC.66)
• Takets ytskikt styr lägsta taklutning för underlagsta -

ket dock alltid lägst 14° (1:4)
• T-Diff är ett s k diffusionsöppet underlagstak där opti-

mal 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
klistertejperna behöva värmas försiktigt för optimal
vidhäftning samt varmlagring av rullarna innan.

• Underlaget ska för bästa vidhäfning av klistertejperna 
och vid alla monteringstillfällen vara torrt, rent och fritt 
från fett.

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

• Täck alltid med ytskiktet snarast möjligt för att 
undvika påverkan från dålig väderlek.

• T-Emballage Skarvband Butyl är godkänt skarvhjälp-
medel 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 underlagstak 
rekommenderas centrerat under minst varannan
bärläkt (ca 2st/m² tak) för bättre fixering av våden och 
dess överlapp mellan takstolarna.
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