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1. Projekt

Produktionstekniske oplysninger:

2. Produktbeskrivelse
Isola Selvbygger 3° benyttes som et-lags tagmembran på tagflader med over 3 graders
taghældning. Oversiden er bestrøet med skiffergranulat. De længdegående samlinger er
selvklæbende og afrivningsfolien fjernes løbende under montage jf. monteringsvejledning.

3. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengøring og rengøringsmetoder 
Grannåle, blade og evt. mos mv. fjernes forsigtigt med en blød kost.
Større forekomster af mos og o.l. fjernes ved hjælp af egnet tagrensemiddel (Mos og  
algefjerner). Følg brugsanvisning for produktet.

Entreprenør/Udførende:

Foreligger serviceaftale: NEJ JA

Produktnavn / varenr. / dim.:

Bygningsdel:

Farve:

Projekt/adresse:

Hvis ja, firmaoplysninger:

Fremstillingsdato:

Udførelsesdato:

Vedlæg Ordre-/følgeseddels nr:

Længde: 7 m

10 cm
1 m

Selvklæbende overlægskant: 
Bredde:



www.isola-platon.dk

Vedligehold at tilstødende konstruktioner (som terrasser, facader, vinduer o.l) skal udføres med 
vandbaseret produkter, da opløsningsmidler kan fremskynde ældning at tagbelægningen.

Eftersyn/kontrol
Regelmæssigt eftersyn og min. 1 gang årligt, skal taget besigtiges. Udsatte steder som rygning, 
skotrender, afslutninger og overgange/gennemføringer skal kontrolleres nøje for lækage og 
revner. Elastiske fuger ved fugeskinner mv. skal eftergås og om nødvendigt udskiftes hvert 5. 
år. Mangelfuldt vedligehold kan medføre forkortet produktgaranti.

De første år efter taget er monteret kan der forekomme løse skifersten fra tagfladen. Dette er 
normalt, da der i produktionsprocessen altid bliver tilført ekstra skifersten. Undgå færdsel på 
taget ved varme sommerdage.

4. Driftekniske oplysninger

7. Affaldshåndtering

6. HMS reference

Forventede levetid / periode uden udskiftning:

Affaldstype:

Foreligger ikke

minimum 30 år

Asfalt
Produkterne skal afleveres til godkendt affaldsmodtager

Ingen

Byg og anlæg

-
Produktet påvirkes ikke af fugtFugtbestandighed:

Område:

Garanti:

Håndtering: 

Specielle tiltag ved brandslukning, temperatur -og/eller fugtændringer:

8. Teknisk service

Producent/importør: Isola A/S
928764745

+ 47 35 57 57 00
Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn Norge

isola@isola.no

Adresse:

Mail:  

Organisationsnummer: 

Telefon:

5. Miljøpåvirkning

Ressourceudnyttelse: Produktet består av ikkegenanvendelig ressourcer som 
forekommer i rigelige mængder

Ikke relevant
Ikke relevantEmission:

Anbefalet udluftning/indeklima relevant tidsværdi:
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