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Sikaplan®-15 VGWT 
Enlagstätskikt för yttertak 
 

Användning 
Beskrivning 

 
Sikaplan®-15 VGWT är en takduk av polyvinylklorid mjukgjord (PVC-P) förstärkt 
med en väv av polyesterfiber. 

Användning Vattentätning av plana och låglutande tak utan övertäckning i kalla klimat. 
■ Löst utlagd med mekanisk infästning 

Egenskaper/Fördelar ■ Utmärkt väderbeständighet, även permanent UV-strålning 
■ Bra motstånd mot åldring 
■ Bra motstånd mot hagel 
■ Beständig mot normal miljöpåverkan 
■ Bra motstånd mot mekanisk påverkan 
■ Hög hållfasthet 
■ Utmärkt köldflexibilitet 
■ Diffusionsöppen 
■ Utmärkta svetsegenskaper 
■ Återvinning av uttjänta produkter finns 

Godkännande/Standarder ■ Reaktion vid brand enligt EN 13 501-1, klass E 
■ Reaktion vid brand enligt DIN 4102/part 1, class B2 
■ Beständigt mot flygbrand och strålvärme enligt DIN 4102/del 7 
■ Brandklass SIA 183/2, klass 5.2 
■ Brandklass NT Fire 006, klass T 
■ CE-certifikation enligt ETAG 006: Mars 2000 
■ Officiella kvalitetscertifikat och godkänningar 
■ Extern övervakning genom certifierade provningsinstitut 
■ Kvalitetsledningssystem enligt DIN EN ISO 9001/14001 
■ Produktion enligt Responsible Care Policy av den kemiska industrin 

Produktdata 
Utseende/Färger 

 
Yta:  präglad 
Färg 
ovansida:  ljusgrå alternativ skiffergrå (~ RAL 7015) 
undersida:  mörkgrå 
 
(ovansida i andra färger som tegelröd eller resedagrön på förfrågan, krävs viss min. 
mängd) 

Förpackning Tjocklek: 1,50 mm 
Vikt: 1,86 kg/m² 
Förpackningsenhet: 20 rullar 
Rullängd:  20,00 m 
Rullbredd:  1,54/2,00 m 
Rullvikt:  57,3/74,4 kg 

Lagring Rullarna lagras liggande, skyddade mot solljus, regn och snö. Bäst-före-datum 
utgår ej. 
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Tekniska Data 
Produktdeklaration 

 
prEN 13956: 2005, DIN 16 734, ETAG 006: 2000, UEAtc Riktlinjer för PVC-dukar 

Kemisk basis Mjukgjord polyvinylklorid (P-PVC), förstärkt med polyesterväv. 
Synliga defekter Fritt från blåsor och sprickor. (DIN EN 1850-2) 
Längd 
Bredd 

- 0% och + 5% (DIN EN 1848-2) 
- 0,5% och + 1% (DIN EN 1848-2) 

Rakhet (g) 
Planläge (p) 

g ≤ 50 mm (DIN EN 1848-2) 
p ≤ 10 mm (DIN EN 1848-2) 

Vikt per enhet yta 1,86 kg/m2 (DIN EN 1849-2) 
Effektiv tjocklek Avvik från nominaltjocklek: -3 (DIN EN 1849-2) 

Minsta enskilda värde: - 4% 
Mekaniska/Fysiska 
Egenskaper 

 
 

Produktdeklaration prEN 13956: 2005, DIN 16 734, ETAG 006: 2000, UEAtc Riktlinjer för PVC-dukar 
Vattentäthet Tätt vid 10 kPa / 72h. (DIN EN 1928 Metod B) 
Draghållfasthet ≥ 900 N (DIN EN 12 311-2) 
Brottöjning ≥ 15%  (DIN EN 12 311-2) 
Mekanisk tålighet d = 10 mm (DIN EN 12 691) 
Motstånd mot statisk 
belastning 20 kg (DIN EN 12 730 Metod B) 
Rivhållfasthet ≥ 180 N (DIN EN 12 310-2) 
Rotbeständighet Inga krav (DIN EN 13 948) 
Dimensionsstabilitet ≤ 0,50% (DIN EN 1107-2) 
Egenskaper vid vikning i 
kyla Inga sprickor vid -30ºC. (DIN EN 495-5) 
Beständighet mot hagel Skada uppstod vid hastighet: (DIN EN 13 583) 

Hårt underlag:   ≥ 18 m/s   
Mjukt underlag:  ≥ 30 m/s 

Vattenånga-
diffusionsegenskaper Diffusionsmotstånd faktor µ = 15’000 (DIN EN 1931) 
Delamineringskraft ≥ 100 N (DIN 16 726, 5.9) 
Rivhållfasthet ≥ 150 N (DIN EN 12 310-1) 
Glidfriktionskoefficient 0,67 (DIN EN 13 893) 
Fläkhållfasthet ≥ 150 N/50 mm (DIN EN 12 316-2) 
Skjuvhållfasthet ≥ 500 N/50 mm, brott utanför fogen. (DIN EN 12 317-2) 
Motstånd 
Produktdeklaration 

 
prEN 13956: 2005, DIN 16 734, ETAG 006: 2000, UEAtc Riktlinjer för PVC-dukar 

Reaktion vid brand Klass E (EN 13 501-1: 2002) 
Säkerhet mot 
brandspridning Broof (t2) (EN 13 501-5) 
UV-exponering 5050 h, uppfylls (EOTR 010 S) 

-20ºC (DIN EN 495-5) 
Klass 1 (DIN EN 1297) 

Värmeåldring Fritt från blåsor och sprickor (DIN 16 726, 5.13.3/5.1) 
inga sprickor vid -20ºC (DIN 16 726, 5.13.3/5.14) 
Viktförlust ∆ ≤ 1% (EN 1296) 

Exponering mot bitumen Inga krav (prEN 1548: 2000) 
Systeminformation 
Systemstruktur 

 
Tillbehör enligt lokal prislista: 
■ Sikaplan®-18 D, homogen takduk för detaljarbete 
■ Förtillverkade detaljer för hörn och rörgenomföringar 
■ Sika®-Trocal® PVC-belagd plåt typ S 
■ Sika®-Trocal® profiler typ SE 
■ Migreringsspärr och brandskyddsskikt glasfiberfilt 120 g/m2 
■ Skyddsskikt polyesterfilt typ P 300 g/m2 
■ Skyddsskikt Sikaplan® gångbana 
■ Sika®-Trocal® Cleaner 2000 
■ Sika®-Trocal® C-733 (kontaktlim) 
■ Sika®-Trocal® CV-705/733 (förtunning) 
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Användning 
Egenskaper av underlaget 

 
Underlaget måste vara jämnt utan vassa spetsar och kanter. 
Sikaplan® VGWT måste avskiljas från olämpliga underlag genom ett effektivt 
separationsskikt. Detta för att undvika accelererad åldring genom obeständighet. 
Skydda mot direkt kontakt med bitumen, tjära, fett, olja och lösningsmedels 
innehållande ämnen. Direkt kontakt med plastmaterial av andra ämnesgrupper som 
t ex expanderad cellplast (EPS), polyuretan (PUR), polyisocyanurat (PIR) eller 
fenolskum (PF) ändrar produktens egenskaper. 

Användningsvillkor/ 
Begränsningar 

 

Temperatur av underlaget -30ºC min./+50ºC max. 
Omgivningens temperatur -20ºC min./+50ºC max. 
Kompabilitet Ej beständig i direkt kontakt med plast av andra ämnesgrupper, t ex EPS, PUR, PIR 

eller PF. 
Ej beständig mot ämnen innehållande tjära, bitumen, olja eller lösningsmedel. 

Monterings-
anvisningar 

 

Monteringsmetod/ 
Utrustning 

Infästningsmetod: 
Löst utlagd med mekanisk infästning. 
Takduken läggs löst med mekanisk infästning i överlapp eller oberoende av 
överlappet. 
 
Skarvmetod: 
Skarvning sker genom svetsning med elektriskt drivna svetsmaskiner som 
handsvetsapparat med tryckrulle eller självgående svetsautomat med kontrollerad 
varmluft temperatur på min. 600ºC (rekommenderad utrustning: svetsautomat 
Leister Varimat / handsvets Leister Triac PID). 
 
Innan arbeten påbörjas måste svetsparametrarna som temperatur, svetshastighet, 
luftmängd, tryck och maskininställningar ställas in, anpassas och kollas på 
arbetsplatsen enligt den till förfogande stående utrustningen och klimatiska 
situationen. Den effektiva bredden på svetssömmen måste vara 20 mm. 
 
Skarven måste kontrolleras mekanisk med en stålnål för att säkerställa 
svetsningens integritet och fullständighet. Ofullständiga svetsskarvar måste 
kompletteras med varmluft. 
 
Monteringsanvisning: 
Enligt Sika Sverige ABs gällande monteringsanvisning för Sikaplan® VGWT - 
Takduk för tak med mekanisk infästning. 

Hänvisningar/ 
Begränsningar 

Monteringsarbeten skall alltid utföras av en auktoriserad Sika® takentreprenör. 
 
Av säkerhetsskäl på arbetsplatsen bör installationen ej utföras vid temperaturer 
under +5ºC. Vänligen ta hänsyn till nationella regler. 
 
Installation av vissa hjälpmedel som t ex kontaktlim/förtunning är begränsat till 
temperaturer på minst +5ºC. Vänligen ta hänsyn till föreskrifter i respektive 
produktdatablad. 
 
Användning av Sikaplan® VGWT är begränsat till geografiska områden med en 
minsta månadsmedeltemperatur på -30ºC. 
Permanent lufttemperatur under användning är begränsad till max. +45ºC. 

Anmärkningar Alla tekniska data i detta produktdatablad baseras på laboratorietester. I verklig-
heten uppmätta data kan variera beroende på omständigheter som är utanför vår 
kontroll. 

Lokala restriktioner Vänligen notera att beroende på specifika lokala regler kan produktens prestanda 
variera från land till land. Kolla alltid det lokala produktdatabladet för en exakt 
beskrivning av användningsområden. 

Skyddsåtgärder Krävs ej. 
Lokala föreskrifter måste följas. 
Friskluftventilation rekommenderas vid arbete inomhus. 

Viktiga anmärkningar Rekommendation: Materialet är återvinningsbart. 
Hantering av avfallsmaterial eller uttjänt takduk enligt lokala föreskrifter för sopor. 
Detaljerad hälso- och säkerhetsinformation samt detaljerade förebyggande åtgärdar 
som t ex fysiska, toxikologiska och ekologiska data finns på säkerhetsdatablad. 
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Hälsa & Miljö 
Hälsa & Miljö 

 
Se separat säkerhetsdatablad. 

Lagstiftning Informationen och i synnerhet rekommendationerna avseende applikation och slutanvändning av 
Sikaprodukterna lämnas i god tro baserat på Sikas nuvarande kunskap och erfarenhet av produkterna när 
dessa lagras, hanteras och används under normala förhållanden på ett korrekt sätt. I praktiken kan 
differenserna i material, underlag och den aktuella platsen variera på sådant sätt att ingen garanti vad gäller 
användbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål kan lämnas. Med hänsyn härtill kan något rättsligt 
ansvar av vad slag det må vara varken härledas från denna information eller från någon skriftlig 
rekommendation eller i övrigt beträffande produkten lämnade råd. Hänsyn måste vid användningen även 
tas till tredje mans ägande och andra eventuella rättigheter. Alla order accepteras under förutsättningen av 
att Sikas aktuella försäljnings- och leveransbestämmelser är gällande. Användaren skall alltid använda sig 
av den senaste utgåvan av den aktuella produktens tekniska datablad, vilket kan erhållas vid förfrågan eller 
på hemsidan www.sika.se. 
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