
Til skråt tag ned til 6 
graders taghældning

Nemt, sikkert –  
enkelt at montere

Isola Top6°



32 MONTERINGISOLA TOP 6°

Isola Top6° er en moderne tagbelægning med 
stor fleksibilitet og styrke. Produktet kan benyt-
tes helt ned til 6 graders udvendig taghældning. 
Egenskaberne er tilpasset vores barske nordiske 
klima. Hovedbestandelen er en kraftig armeret 
stamme som er imprægneret og belagt med 
elastomerasfalt. Oversiden er belagt med ski-
fergranulat og undersiden har en plastfilm som 
glidelag. Overlapkanterne er påført klæbekanter. 
Folien fjernes ved montering.

Enkel udførelse
Med Isola Top6° kan du trygt udføre arbejdet selv. 
Produktet egner sig godt til garage, skur og over-
dækninger og kan anvendes til både nye tage, som 
til renovering af det gamle tag. Arbejdet er let at 
udføre og kræver kun få hjælpemidler. Hammer, 
tagpapsøm, kniv og fugemasse er alt hvad du skal 
bruge til arbejdet. Resultatet bliver en sikker tag-
dækning og et pænt og ordentligt udseende.
Isola Top6° findes i farven krystalsort.

Kanterne presser du tætte
Isola Top6° sætter brugeren i fokus. Sikkerhed 
kombineret med enkel arbejdsudførsel giver et 

godt resultat. Kanterne presser du tætte. Slutkanten 
fuges med Isola Fugemasse. Selvklæbende over-
lap giver sikker limning helt ned til +5°C.

Anvendelsesområder
Til skråt trætag med minimum 6 grader udvendig 
taghældning.

Før montering
Ved montering i temperaturer under +10°C bør rul-
lerne opbevares i rumtemperatur eller forvarmes. 
Overlapkanterne kan presses tætte i temperatu-
rer helt ned til +5°C. Ved lavere temperaturer bør 
overlappene varmes. Laveste anbefalede  lægge 
temperatur er 0°C. Stræk belægningen i læng-
deretningen ved monteringen. Det giver et pænt 
og plant udseende. Rullerne opbevares stående. 
Papsømmene sømmes i med en zig-zag-afstand 
på 10 cm. I kantområder er zig-zag-afstanden 5 cm. 
Ved nybyggeri: Brug 2,8 x 25 mm papsøm.

Omlægning af og renovering af ældre tage
Ved renovering vil den eksisterende tagbelægning 
fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller 
luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. Ved 
lægning på gammelt pap skal man bruge papsøm 
2,8 x 35 (32) mm.

Sikker tagdækning 
med lang levetid

Montering

Før montering
Isola Top6° kan benyttes helt ned til 6 graders 
udvendig taghældning. Overlapkanterne kan 
presses tætte i temperaturer helt ned til +5¨C. Ved 
montering I temperature under +10°C bør rullerne 
opbevares I rumtemperatur eller forvarmes. Stræk 
belægningen i længderetningen ved monterin-
gen. Det giver et pænt og plant udseende. Rullerne 
opbevares stående. Papsømmene sømmes i med 
en zig-zag- afstand på 10 cm. I kantområder er 
zig-zag-afstanden 5 cm. Ved nybyggeri: Brug 2,8 
x 25 mm papsøm. 

Ved renovering af ældre tag
Ved renovering vil den eksisterende tagdækning 
fungere som et undertag. Er der ujævnheder eller 
luftblærer skal dette udbedres og gøres plant. 
Ved renovering på gammelt pap skal man bruge 
papsøm 2,8 x 35 (32) mm.
 
1. Hjælpemidler: Hammer, papsøm, kniv og fuge-
masse.

2. Tagfodsbeslag monteres. Ved renovering skal 
det kontrolleres, at gammel tækning ikke har 
løsnet sig fra tagfodsbeslaget. Start renoveringen 
ved en af tagets sider. Det anbefales at tilpasse 
bredden på den første og sidste bane i forhold til 
tagets totale bredde, så de bliver tilnærmelsesvis 
lige brede. I vejrudsatte områder bør afstanden fra 
vindskedebræt til første sømrække/overlap ikke 
være over 50 cm. Tagrygningsløsning tilpasses 
(se ill. 10). Rul ud i faldets retning fra tagrygning til 
tagfod og skær banelængden, så den går ca 2 cm 
ud over tagfodsbeslaget. Ret ind. Form belægnin-
gen plant ind til og over vindskeden.
Anvend altid trekanliste.

Min. 10 cm

1 2
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10. Tækning ved tagrygning
Rullelængde Isola Top 6° 7 m.

Min. 15 cm

Skær hjørnerne skrå
15 cm

3. Fjern folien på den synlige overlapkant. Montér 
4-5 papsøm på overlappet i zig-zag fra tagryg-
ningen med en indbyrdes afstand på ca. 5 cm. 
Stræk banen ud ved at gå nedad mod tagfoden, 
så belægningen bliver liggende plant. Montér 4-5 
papsøm i overlappet i overkanten af tagfodsbesla-
get. Løft belægningen op og påfør tre striber Isola 
Fugemasse på tagfodsbeslaget og på overgangen 
op mod vindskeden. Klæb banen til, hvor den er 
påført fugemasse. Skær rent ind mod tagfodsbe-
slaget og vindskeden. Montér papsøm på ryggen 
af vindskeden og det resterende overlap i zig-zag 
med en afstand på ca. 5 cm.

6. Beregn 15 cm overlapp ved slutkanten. Søm godt 
fast på den underliggende bane. Påfør 3 striber 
Isola Fugemasse. Den yderste stribe fugemasse 
skal påføres, så den lægger sig i yderkanten af 
overlappet (pres godt til).
OBS! Underliggende bane: Skær hjørnet, hvor 
klæbekanten ligger på undersiden, skråt til. 
Overliggende bane; Skær hjørnet, hvor klæbekan-
ten ligger opad, skråt til.

8. Skotrende
Læg en bane i længderetningen på skotrenden. 
Tilpas banen til rendens form og søm i yderkan-
ten på begge sider. Monter tilstødende baner fra 
begge sider, så afstanden mellem disse bliver ca. 
30 cm. Løft belægningen op og påfør 3 striber 
Isola Fugemasse på begge sider af skotrenden.
Den yderste stribe skal påføres, så den lægger sig 
i kanten af overlappet.

5. Riv dækfolien i overlappet sideværts ud - i en 
sammenhængende operation. Pres overlappet 
fast. Derved giver klæbeasfalten en tæt kant.

4. Rul næste bane ud og pas den til. Ret ind over 
overlappet på forrige bane. Behold dækfolien på. 
Gentag monteringsproceduren fra foregående 
bane (se foregående billeder).

7. Inddækning ved gennemføringer 
Tæk belægningen op til den nederste kant af gen-
nemføringen. Fastgør enden af belægningen til 
undertaget. Montér skorstensinddækningen med 
3 striber Isola Fugemasse mellem belægning og 
inddækning. Tæk derefter ind på inddækningens 
sideflange og bageste flange. Brug 3 striber Isola 
Fugemasse mellem inddækning og belægning. 
Belægningen afsluttes ca. 3 cm fra gennemføringen.

9. Grat
Skær banerne langs graten og søm. Påfør 3 striber 
Isola Fugemasse og klæb en strimmel af belæg-
ningen, så du får 15 cm overlap på hver side.
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Isola Listedækning Isola Top 6°

Montering skiferbestrøet trekantprofil

Lister og endebeslag er fremstillet af skiferbestrøet, primet galvaniseret stål, tilsvarende Isola Powertekk. 
Listerne kan monteres med vilkårlig centerafstand, men anbefales placeret på overlapkanter.
For Isola Mestertekk giver det en centerafstand på 88 cm.
For Isola Top6° og to-lags tagoverlag er c/c 90 cm.
Isola Listedækning kan monteres på tag med fald ned til 6 grader.

1. Trekantliste Stål Type 1: L=1250 mm, B=35 mm, H= 32 mm 
Trekantliste Stål Type 2: L=1250 mm, B=65 mm, H= 40 mm
2. Monteres ved hjælp af Montagebeslag i hver ende. Skruehullet i skiverne er placeret 
forskudt for midten. Skruehullet skal være midt i kanten mellem listerne.
3. Sidste liste kappes i ønsket længde med nedstryger
4. Trekantliste Montagebeslag Type 1: T=1 mm, 35 x 55 mm Skrue 5 x 35
Trekantliste Montagebeslag Type 2: T=1 mm, 65 x 55 mm Skrue 5 x 35
5. Den længste del af skiven skal være ind i listen, som er lagt, og den korte mod listen, 
som skal sættes på. Tætheden omkring skruen sikres med Isola Fugemasse under skiven.
6. Sidste liste kappes i ønsket længde med nedstryger.
7. Trekantliste Endeluk Type 1, Trekantliste Endeluk Type 2
8. Den efterfølgende liste sættes på, skruen skrues til og listen skubbes helt ind.
9. Endebeslaget skubbes på plads.

Materiale:

1

5

9

2

6

3

7

4

8 Tilbehørsprodukter
Sikker tagdækning og levetid er afhængig af mon-
teringen og de rigtige tilbehørsprodukter. Isola 
Listedækning (kan bruges ned til 6° udvendig tag-
hældning), Isola Fugemasse, papsøm. Kun Isola 
Fugemasse er godkendt til brug ved forsegling 
af detaljer til Isola Top6°. Forbrug: Ca. 10-12 lbm 
stribe pr. tube.

Udluftning af tagflader
Alle tage skal have tilstrækkelig udluftning. 
Uisolerede tage skal have ventiler monteret i gav-
lene. Isolerede tage skal have luftspalte mellem 
isolering og undertag (min. 50 mm). 

Længde pr. rulle 7,0m

Banebredde 1000mm

Sømrivestyrke, l/tv 310/340N

Statisk last 15kg

Vægt pr. rulle 25,0kg

Strækkstyrke, l/tv 700/650N/5 cm

Dimensionsstabilitet 
v/80˚C, l/tv

< ± 0,5%

Fleksibilitet v. lav  
temperatur, Ø10 mm

*Typisk værdi = gennemsnit af 1 års kontrolresultater

÷15˚C

Tykkelse 3,4mm

Brudforlængelse, l/tv 40/40%

Bevægelse af  
belægning v/100˚C 0mm

Egenskaber Typisk værdi *Enhed
PRODUKTSPECIFIKATION 

Anbefalet brug af papsøm

Kantzone: Alle yderkanter på taget.
Papsøm påsømmes i zig-zag, så der bliver en 
række 1 cm fra sidekanten og en række 5 cm fra 
sidekanten. Se billede 5, side 3.
Papsøm til ny tagbeklædning: 2,8 x 25 mm. 
Papsøm ved ombeklædning: 2,8 x 35 mm.

Kantzone
(og 1,5 m ind)

Monterings- 
metode

Tag
øvrigt

Afstand 
5 cm

Papsøm 
Sømmes i zig-zag

Afstand
10 cm
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