
FDV 
11.04.2016 

Isola Sveiseoverlag

Side 1 

1. PROSJEKT
Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/bygningsdel:
Utførelsesdato:

2. PRODUKTBESKRIVELSE
Isola Sveiseoverlag  benyttes som overlag i tolags tekking.  Sveiseoverlag må helsveises til underlaget. 
Oversiden er bestrødd med knust skifer.

Lengde : 7 m 
Bredde: 1 m 
Omleggskant : 10 cm

Isola Sveiseoverlag inngår i Isola Dobbeltlag som innehar SINTEF Teknisk Godkjenning 2042

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

 Foreligger serviceavtale?  NEI   JA Hvis ja, firma:  

Rengjøring og rengjøringsmetoder 
Barnåler, blader og evt. mose m.m.  fjernes forsiktig med myk kost etc 
Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av egnet takrensmiddel 
(Mose- og grønskefjerner). Følg evt. bruksanvisning for produktet.  

Vedlikehold av nærliggende konstruksjoner (terrasseplatinger, tilstøtende vegger o.l.) må utføres med 
vannbasert beis eller maling. Løsningsmidler kan fremskynde aldring av  takbelegget.

Ettersyn/kontroll  
Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.  Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og 
overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. 
- Det er normalt at det på flate konstruksjoner blir stående noe vann (opptil 3-4 cm) i forbindelse med 
nedbør. Dette kan skyldes underliggende konstruksjon og/eller ujevnheter på takbelegget.  Isola 
Sveiseoverlag er beregnet til å tåle dette, og vannet har ingen innvirkning på produktets levetid. Unngå 
ferdsel på taket på varme sommerdager.  

Utbedringsinstruks  
Dersom det oppstår skader i belegget repareres det med Isola Sveiseoverlag. Ved  større skader bør 
hele baner  monteres over. Sammensmelting  utføres med varmluft eller gassbrenner. 
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4. DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger: 
Minimum 30 år
Garanti:
-
Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt 
Renholdsvennlighet:
-

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse:
Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser 
Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: 
Ikke relevant
Emisjon
Ikke relevant

6. HMS REFERANSER
Foreligger ikke 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer etc.:

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431
Avfallstype: Asfalt
Avfallshåndtering:
Produktene skal leveres til godkjent avfallsmottak.
Det er ikke relevant med resirkulering av produktet. 

Opprinnelse: Næring: Bygg og anlegg.  

8. TEKNISK SERVICE
Produsent/importør: Isola AS
Organisasjonsnummer: 928764745
Postadresse: Prestemoen 9, 3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
e-post: isola@isola.no 
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