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Effektiv utførelse 
Moderne underlagsbelegg har fokus på en 

mest mulig effektiv utførelse, hvor blant annet 

lettere produkter, selvklebende omlegg og dif-

fusjonsåpne materialer har gjort arbeidet med 

takkonstruksjonen både raskere og enklere 

enn tidligere.

Isola Underlagsbelegg

Generelt om underlagsbelegg
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Hovedfunksjonen til et undertak er å fange 

opp og lede bort vann og fuktighet både 

i byggeperioden og senere når bygget er 

ferdigstillt. Byggeforskriftene setter under 

kapittel VII Miljø og Helse følgende krav til 

fuktsikring av tak og takkonstruksjoner:

Vanntett sjikt   

”Dersom kondens kan oppstå på undersiden 

av taktekningen eller taktekningen ikke er 

tilstrekkelig tett til å forhindre inntrengning 

av vann, må underliggende konstruksjon 

beskyttes ved hjelp av et vanntett sjikt”.

På bærende undertak må det derfor benyttes 

underlagsbelegg som er vanntette og 

fuktsikre. Generelt gjelder at jo mer utett en 

taktekning er, desto viktigere er det med et 

godt og tett underlagsbelegg. På side 15 i 

denne brosjyren finner du en guide som gir 

råd om dette.



Isola har et komplett program med asfalt underlagsbelegg. Felles for disse er at de alle er damptette og skal mon-
teres på fast underlag. Beleggene har forskjellige egenskaper og er beregnet for ulike taktyper og taktekninger. 
Konstruksjonen må alltid ventileres på undersiden av undertaket.

Isola Underlagsbelegg
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Underlagsbelegg for alle krav og konstruksjoner

Isola D-Glass
Solid og sikkert underlagsbelegg for alle typer  
takstein og lektede platetak.  

Isola Iso-D 
Lett og robust underlagsbelegg med 
selvklebende omlegg for alle typer takstein,  
takshingel og lektede platetak. 

Isola Iso-D Xtra
Lett og svært robust underlagsbelegg med modullinjer  
og selvklebende omlegg. For alle typer takstein, lektede  
platetak og takshingel.  

Isola Isokraft 
Kraftig underlagsbelegg med selvklebende omlegg.  
Spesielt godt egnet som underlag til torvtak, takshingel,  
båndtekking, skifertekking og tretak. 

Damptette konstruksjoner

Diffusjonsåpne konstruksjoner

Isola har et komplett program med asfalt 

underlagsbelegg. Felles for disse er at de  

alle er damptette og skal monteres på  

fast underlag. Beleggene har forskjellige 

egenskaper og er beregnet for ulike taktyper 

og taktekninger. Konstruksjonen må alltid 

ventileres på undersiden av undertaket.
Prinsippskisse damptett konstruksjon

1.  Damptett underlagsbelegg

2.  Bærende taktro av rupanel/ 
 takplater

3.  Luftespalte mellom undertak  
 og vindsperre

4.  Vindsperre

1 3
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Diffusjonsåpne konstruksjoner
Isola leverer også et diffusjonsåpent  
underlagsbelegg. Ved å benytte dette på en 
bærende, dampåpen taktro av rupanel eller 
diffusjonsåpne undertaksplater oppnås det  
en dampåpen konstruksjon. Konstruksjonen 
skal da bare ventileres mellom undertaket  
og taktekningen.

Prinsippskisse dampåpen konstruksjon

1.  Diffusjonsåpent  
 underlagsbelegg

2.  Bærende damp- 
 åpen taktro av  
 rupanel/takbord

3.  Lufting mellom  
 underlagsbelegget  
 og taktekningen

Isola D-Pro
Diffusjonsåpent underlagsbelegg på rull  
for takstein og lektede platetak.  
D-Pro fungerer både som underlagsbelegg  
og vindsperre i ett.  

1

3

2



Isola D-Glass er et tett og sikkert 

underlagsbelegg for takstein og 

alle typer lektede platetak.

Produktet gir god fuktsikring og 

anbefales også som en ekstra sik-

kerhet når det benyttes damptette 

sutaksplater som undertak for tak-

stein. D-Glass er diffusjonstett og 

må ventileres under det bærende 

undertaket.

D-Glass festes med pappstift.

• Solid stiftefeste 
 Isola D-Glass har en kantforsterkning som gir økt rivstyrke og solid og sikkert stiftefeste.

• Tåler røff behandling 
 Kantforsterkningen gjør at produktet tåler røff behandling slik at arbeidet kan gå raskt   
 og effektivt. 

• Tett og sikker 
 Isola D-Glass er bygget opp med en robust glassfiberstamme som ikke opptar fuktighet.  
 D-strø gir sklisikker og UV-bestandig overflate. God tykkelse gir trygg forsegling rundt   
 stiftefester.

Damptette konstruksjoner

Isola D-Glass
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BRUKSOMRÅDE:
Underlagsbelegg med kantforsterkning for  
takstein og platetak MAXMIN

8 UKER15° *

*med sløyfer



Isola D-Glass
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Damptette konstruksjoner

Isola Iso-D
Isola Iso-D er et lett og robust 

underlagsbelegg med selvklebende 

omlegg. Underlagsbelegget består av en 

polyesterstamme, polymerasfalt og en 

over- og underside med polypropylenfilt. 

Isola Iso-D er diffusjonstett og må 

ventileres under det bærende undertaket.

Underlagsbelegget kan benyttes ned til 

6° takfall forutsatt at taktekkingen har en 

tilsvarende godkjenning. Kombinasjonen 

høy styrke og selvklebende omlegg gjør 

at Isola Iso-D kan ligge utildekket i 8 uker 

ved normale værforhold.

• Lav vekt - høy styrke 
 Isola Iso-D er bygget opp med polyesterstamme, polymerasfalt og PP-filt 
 Kombinasjonen gir belegget lav vekt og høy styrke.

• Selvklebende omlegg 
 Isola Iso-D har selvklebende omlegg som gir umiddelbart tett tak.  
  Belegget kan dermed stå udekket opp til 8 uker og benyttes helt ned til 6° takfall.

• Sklisikker filt 
 PP-filt på hver side av belegget gir god arbeidssikkerhet og hindrer at belegget forskyver 
 seg under monteringen.  

BRUKSOMRÅDE:
Underlagsbelegg for betongtakstein, 
lektede platetak og takshingel MAXMIN

8 UKER6°



BRUKSOMRÅDE: 
Underlagsbelegg for betongtakstein og  
lektede platetak og takshingel

Isola Iso-D Xtra er et lett og svært 

robust underlagsbelegg med selvkle-

bende omlegg. Underlagsbelegget 

består av en sterk polyesterstamme, 

polymerasfalt og en over- og underside 

med polypropylenfilt. Filten på over-

siden er utstyrt med modullinjer i cc 

600 avstand for å gjøre monteringen 

enkel og presis. Isola Iso-D Xtra er dif-

fusjonstett slik at det må ventileres 

under det bærende undertaket.

Isola Iso-D Xtra kan benyttes helt ned 

til 6 graders takfall forutsatt at tak-

tekningen har en tilsvarende godkjen-

ning. Den kraftige og robuste oppbyg-

ningen gjør at underlagsbelegget kan 

ligge utildekket uten taktekning i inntil 

16 uker ved normale værforhold.

Isola Iso-D Xtra
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• Lav vekt – svært høy styrke 
 Isola Iso-D Xtra er basert på en svært sterk polyesterstamme. Sammen med polymerasfalt   
 og to lag PP-filt oppnås det et lett og svært værbestandig underlagsbelegg.

• Sklisikker filt med modullinjer 
 Sklisikker PP-filt med modullinjer gir både god arbeidssikkerhet og gjør monteringen   
  enkel og presis. PP- filten på undersiden hindrer at belegget forskyver seg.

• Selvklebende omlegg med kraftklister 
 Isola Iso-D Xtra har selvklebende omlegg med kraftklister som umiddelbart gir et tett tak.  
 Underlagsbelegget kan stå ubeskyttet i hele 16 uker og benyttes helt ned til 6 graders takfall.

Damptette konstruksjoner

16 uker

MAXMIN
16 UKER6°
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Isola Isokraft er et ekstra kraftig og 

robust underlagsbelegg som gir taket full 

beskyttelse. Selv uten ferdig taktekking 

kan Isokraft ligge ubeskyttet i inntil to år 

– forutsatt tilstrekkelig vindlast-sikring. 

Underlagsbelegget har selvklebende 

omlegg og er beregnet for taktekning 

og forhold hvor det må påregnes at det 

kan komme nedbør og vann gjennom 

primærtekkingen. Isokraft er svært  

diffusjonstett og må ventileres under  

det bærende undertaket.

Isola Isokraft festes med pappstift.

Prinsippskisse torvtak: 1. Bærende taktro
2. Isola Isokraft  3. Platon Xtra  4. Torv

1

3

4

2

Isola Isokraft

• Selvklebende omlegg 
 Isola Isokraft har selvklebende omlegg som gir 100% tett tak. Omleggene kleber selv ved lave  
 temperaturer og gir en trygg og varig beskyttelse mot vanninntrengning.

• Stor styrke og tøyelighet 
 Isola Isokraft er bygget opp med et kraftig stammemateriale som er belagt med SBS – polymer-  
 asfalt. Dette gir belegget stor styrke med svært god elastisitet og tøyelighet. 

• Effektivt glidesjikt 
 Isola Isokraft har en tynn plastfolie på baksiden som fungerer som et effektivt glidesjikt. Dette   
 sjiktet gjør at belegget ikke får unødvendige belastninger ved eventuelle bevegelser i underlaget.

Damptette konstruksjoner

Isola Iso-D Xtra

BRUKSOMRÅDE:
Underlagsbelegg for torvtak, takshingel,  
båndtekking, skifer- og tretak MAXMIN

24 MND6°
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Generelle betingelser
Isola D-Glass er beregnet brukt som underlags-
belegg for lektede taktekninger og skal monteres 
horisontalt med omlegg på ca. 10 cm på tvers 
av fallretningen på taket. Beleggene festes med 
pappstift i overkant av hver bane (omleggskanten) 
slik at neste bane skjuler stiftefestene.
Underlagsbeleggene kan benyttes på tak med fall 
ned til 15 grader såfremt også taktekningen har  
en tilsvarende godkjenning når det gjelder krav  
til takfall.

1. Utrulling takfot 
Rull ut første bane langsetter takfoten som vist 
på illustrasjonen. Sørg for at banen rettes inn og 
strammes godt slik at den blir liggende slett og 
rett. 

2. Feste av banen  
Fest fortløpende med pappstift i sikksakk langs 
banens øvre omleggskant slik at stiftene blir skjult 
i omlegget når neste bane rulles ut. Benytt galva-
nisert pappstift 2,8 x 25 mm med c/c ca. 10 cm.

3. Fortløpende baner 
Rull ut neste bane tilsvarende den første med ca. 
10 cm omlegg. Rett inn slik at den følger underlig-
gende bane/underliggende banes omleggstrek.

4. Sløyfer og lekter 
Sløyfer og lekter monteres fortløpende – even- 
tuelt på hele taket etter at D-Glass er montert.  
Isola Fugemasse skal benyttes ved detaljer og 
gjennomføringer og kan også benyttes til klebing 
mellom hvert omlegg dersom det ønskes en  
ekstra fuktsikker og værbestandig løsning.

Damptette konstruksjoner

Montering
D-Glass

8



Monter takfotbeslag for den aktuelle taktekking. 
Rull belegget ut, og strekk godt slik at det ligger 
jevnt. Fjern folien på beleggets overside, og fest 
belegget punktvis slik at sig unngås! Fest deretter i 
siksak med 5-6 cm avstand mellom hver stift (papp-
stift 2,8 x 25 mm). Spikerhodene må da forsegles 
med Isola Fugemasse.

1. Takfot  
Fest belegget til takfotbeslaget med to striper Isola 
Fugemasse. Riv av omleggsfolien og kleb godt sammen.

2. Omlegg
Monter neste bane tilsvarende den første.  
Rett inn slik at banene blir liggende helt parallelt. 
Riv av omleggsfolien og kleb skjøten godt sammen.

Tips: Det er en fordel å oppbevare rullene innendørs 
før montering i kaldt vær. Ved lave temperaturer 
anbefales å varme omlegget.

3. Møne
Monter belegget opp mot mønet på begge sider 
av taket. Monter deretter en bane over mønet. 
Rett inn og fest først på siden med klebekant.  
Fest på motsatt side med to striper Isola 
Fugemasse. Kleb skjøtene godt sammen.

4. Pipe
Monter belegget opp til forkant av pipen. Sett på 
pipebeslaget. Monter neste bane som anvist, og 
fest til beslaget med to striper Isola Fugemasse.  
Som alternativ til pipebeslag kan pipen tekkes ved 
hjelp av Isola Flexitett Lapp (konf. leverandør!)

5. Kilrenne
Monter en banebredde på langs i renna. Stift i 
siksak i ytterkant på hver side. Monter belegget fra 
de tilstøtende sidene med overlapp på min. 20 cm. 
Fest på hver side med to striper Isola Fugemasse.  
Kleb skjøtene godt sammen.

Damptette konstruksjoner

Montering
Iso-D Xtra/Iso-D/Isokraft

9

Montering
D-Glass



Isola Fugemasse 
Isola Fugemasse benyttes til klebing og forsegling 
ved avslutninger og i omlegg uten selvklebing. 
Fugemassen består av SBS – polymerasfalt som 
har ekstrem god heft både til asfaltprodukter, 
polyetylen, treverk og mur.

Isola Flexitett Lapp
Isola Flexitett Lapp benyttes til forsterkning av opp-
kanter og hjørner hvor det kan oppstå ”nullpunkter”  
i underlagsbelegget. Flexitett Lapp består av stamme-
løs SBS – polymerasfalt og kan også benyttes til  
tetting ved runde gjennomføringer.

Produktspesifikasjoner

 D-Glass Iso-D  Iso-D Xtra Isokraft 

Rulldimensjon 1.00 x15 m 1.00 x 25 m  1.00 x 25 m 1.00 x 12 m 

Innhold pr rull 15 m2 25 m2 25 m2 12 m2

Rullvekt 28 kg 20 kg  23,5 kg 25 kg 

 Iso-D Iso-D Xtra  D-Glass Isokraft 

Rulldimensjon 1.00 x 25 m 1.00 x 25 m  1.00 x 15 m 1.00 x 12 m 

Innhold pr rull 25 m2 25 m2 15 m2 12 m2

Rullvekt 20 kg 23,5 kg  28 kg 25 kg 

Tekniske data

Vesentlige egenskaper Prøvemetode D-Glass Iso-D Iso-D Xtra Isokraft 
Egenskaper ved brannpåvirkning Klasse E E F F 
Motstand mot vanngjennomtrengning  Klasse W1 W1 W1 W1 
Strekkstyrke:  
Maksimal strekkstyrke, langs/tvers (N/50 mm) >200 500/400±20% 700/550±20% >400 
Forlengelse ved maks strekkstyrke, langs/tvers (%) NPD 2,5 ± 1 2,5 ± 1 >10 
Rivestyrke langs/tvers (N) >200 160/150±20% 190/180±20% >200 
Kuldefleksibilitet (°C) ≤-10 ≤-20 ≤-20 ≤-15 
Bestandighet etter aldring:     
Motstand mot vanngjennomtrengning  W1 W1 W1 W1 
Strekkstyrke:  
Maksimal strekkstyrke, langs/tvers (N/50 mm) NPD NPD* NPD* NPD* 
Forlengelse ved maks strekkstyrke, langs/tvers (%) NPD NPD* NPD* >10 
Helse- og miljøfarlige kjemikalier (Notat 1&2)   Godkjent Godkjent Godkjent 
   *NPD - Ikke erklært

Notat 1: CPR REACH art. 57, 59.  Notat 2: Produktet inneholder ikke asbest eller komponenter av tjære

Isola Takmansjetter
Isola Takmansjett benyttes til tetting rundt runde  
gjennomføringer i underlagsbelegget. Isola  
Takmansjett består av EPDM gummi med butylkrave  
og leveres i dimensjonene 110-130 og 150-160 mm.

FlexWrap Tettebånd
FlexWrap Tettebånd benyttes til tetting rundt pipe- 
gjennomføringer i underlagsbelegget. FlexWrap består 
av kreppet vindsperreduk med butyl klebemasse og 
leveres i dimensjonene 0,23 x 5,50/23 m.

Tilbehør til damptette underlagsbelegg
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Damptette konstruksjoner



Tilbehør til damptette underlagsbelegg

11

• Ekstremt dampåpen 
 D-Pro er markedets mest dampåpne underlagsbelegg med en ekstrem uttørkingskapasitet.  
 Det gir god sikkerhet mot fuktskader i takkonstruksjonen.

• Selvklebende omleggskant 
 D-Pro har selvklebende omleggskant som er vannavvisende og kleber godt selv i dårlig vær  
 og ved lave temperaturer. Den selvklebende omleggskanten forenkler monteringsarbeidet. 

• Sterk og fleksibel duk 
 D-Pro består av en spunnet filtduk av polyetylenfibre laminert med polypropylenfilt.  
 Oppbygningen gir høy rivstyrke og godt stiftefeste. 

Isola D-Pro er et vindtett, vanntett og  
ekstremt diffusjonsåpent underlagsbelegg 
som kan benyttes på alle faste  
dampåpne underlag som f.eks. rupanel, 
gamle over/underliggere, diffusjons-åpne 
undertaksplater, gips etc. 

Benyttet på denne type underlag vil det 
oppnås en diffusjonsåpen konstruksjon 
hvor det ikke er nødvendig med luftes-
palte mellom isolasjonen  
og undertaket - lufting ivaretas ved 
opplekting med sløyfer og lekter  
mellom undertak og taktekning.  
Det oppnås dermed en kompakt og ener-
gieffektiv konstruksjon hvor hele sperre-
høyden kan fullisoleres.

D-Pro kan benyttes ned til 15° takfall.

Isola D-Pro

Bruk av Isola Sløyfebånd under sløyfene gir større sikkerhet mot lekkasjer. Dette anbefales brukt på 
værutsatte steder ved lang eksponeringstid i byggeperioden og ved taktekningen som gir fare for  
inndrev av nedbør. 

BRUKSOMRÅDE:
Diffusjonsåpent underlagsbelegg for takstein og lektede platetak

Diffusjonsåpne konstruksjoner
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Isola Sløyfebånd

Generelle betingelser
D-Pro benyttes som diffusjonsåpent underlagsbelegg 
på bærende taktro eller diffusjonsåpne undertaks-
plater. Vanndampmotstanden for taktroen/undertaket 
og D-Pro må til sammen gi en Sd-verdi som er lavere 
enn 0,5 m. (D-Pro har Sd-verdi = 0,03 m).

Rupanel, gamle over-/underliggere og diffusjonsåpne 
undertaksplater har lav vanndampmotstand og vil 
sammen med D-Pro være en god fuktteknisk løsning. 
Denne kombinasjonen kan være aktuell både ved 
nybygg og rehabilitering, men forutsetter at gammel 
papp og stifter fjernes fullstendig før det nye under-
taket monteres. 

For andre typer bærende taktro (OSB-plater, kryss- 
finer ol) må det sjekkes nærmere hvilken vanndamp- 
motstand disse materialene har. Overstiger Sd-verdien  
0,5 m anbefaler vi ikke å benytte løsningen som 
kombinert undertak og vindsperre. Taktroen blir  
da for damptett.

Krav til sløyfetykkelse 
D-Pro skal luftes mellom taktekningen og undertaket. 
Tabellen angir anbe- 
falt sløyfehøyde i  
mm avhengig av tak- 
vinkel og taklengde. 

NB! Ved krav til  
sløyfetykkelse over  
36 mm må sløyfe- 
høyden bygges opp  
i flere operasjoner.

23 mm lekt

Alternativt kan det benyttes lekter mellom under-
laget og underlagsbelegget slik at sløyfefestene 
blir hevet i forhold til nivået på underlagsbelegg 
og undertaket. Vann vil dermed bli ledet bort fra 
sløyfene og inn til midten av fakkene slik at det 
unngås eventuell lekkasje i stiftefestene. 

Takvinkel Taklengde (m)1)

  5 7,5 10 15
18-20°   36 53 72 100
21-25°   30 46 60 90
26-30°  23 36 46 72
31-35°  23 30 36 60
36-40°  23 30 36 53
≥41°  23 23 36 46

1) Målt langs skråtaket, fra raft til møne

Takfot/Raft
For å oppnå tilfredsstillende lufttetthet anbefales det 
først å montere ca. en halv bane D-Pro horisontalt 
langsetter takfoten. Denne festes langs en innfelt 
lekt /kubbing nederst på enden av taksperrene som 
vist på illustrasjonen. Banen brettes/strammes rundt 
takfoten og klemmes/klebes med Isola Dobbeltsidig 
Tape mot toppsvill slik at det dannes et tett omlegg 
over vindsperren på vegg. Takutstikket bør fullisole-
res slik at det unngås kuldebro og kondens.

Horisontal montering
D-Pro monteres horisontalt  
langsetter taket. Underlags- 
belegget rulles ut i baner  
som festes med pappstift i  
banens øvre omleggskant –  
i fliken som blir skjult av  
neste bane. Banene mon- 
teres slik at klebekanten blir liggende i omlegg. 
Beskyttelsespapiret på klebekanten fjernes først 
etter at banene er riktig montert. Sløyfer og lekter 
montres fortløpende etter at hver bane er montert.  
Maks stifteavstand 300 mm med spikerlengde som 
er min. 2,5 ganger sløyfetykkelsen. 

Bruk av Isola Sløyfebånd under sløyfene gir større 
sikkerhet mot lekkasjer. Dette anbefales brukt  
på værutsatte steder, ved lang eksponeringstid i  
byggeperioden og på steder som gir økt fare for 
inndrev av regn og snø. 

Isola Dobbeltsidig  
Vindsperre Tape

Diffusjonsåpne konstruksjoner

Montering 
D-Pro

12



Møne/Valm
Kapp sperrene horisontalt i toppen som vist på illu- 
strasjonen. Monter deretter en langsgående lekt 
over de kappede sperrene. Fest så underlagsbelegget 
til denne med pappstift 2,8 x 25 mm. Monter der-
etter en klemlekt som stiftes/skrus fast tilsvarende 
sløyfene. Monter til slutt klosser for lufting over møne 
som mønekammen kan ligge an på. (Se illustrasjon!) 
Alternativt kan det benyttes egne mønekambeslag.

Vinkelrenne
Legg en membran (Isola Isokraft) uten skjøter fra 
møne til takfot i rennen. Monter så underlagsbe-
legget med omlegg inn over membranen langs 
ytterkant av rennen.

Soil/Ventilasjon
Benytt Isola Takmansjett som vist på illustrasjonen. 
Denne består av en fleksibel gummimansjett og  
en krave med butyl kleber. Trekk mansjetten over 
rørgjennomføringen, tilpass og fjern deretter folien 
fra den selvklebende kragen. Monter til slutt  
klemlekter i bakkant og langs kravens sidekanter.  
I bakkant monteres lekten litt skrått slik at denne 
kan lede bort vann. Mansjettene leveres i dimen- 
sjonene 100 - 125 mm til soil og 150 - 165 mm  
til ventilasjonsrør. 

Isola Sløyfebånd

Isola FlexWrap

D-Pro

Soft Xtra Vindsperre

Gavl
Montér vindsperre vegg opp over taksperren/ 
undertaket og fest som vist på illustrasjonen. 
D-Pro monteres deretter slik at det blir et klemt 
omlegg på sperren. Underlagsbelegget trekkes  
så ut i gavl og festes som vist på illustrasjonen.

Reparasjoner
Mindre hull i Isola D-Pro kan repareres fra utsiden 
med Isola Undertakstape eller en lapp av Isola 
D-Pro som limes over hullet / riften med Isola 
Fugemasse.

Utførelse av detaljer

Pipe/Takhatt
Mål opp pipens/takhattens lengde og bredde.  
Kapp så opp passende lengder med Isola 
FlexWrap Tettebånd. NB: med noe overlengde! 

Monter først båndet i forkant av pipen/takhatten 
med overlengden brettet opp på hver av side- 
kantene. Monter så FlexWrap båndet tilsvarende 
på sidekantene, og til slutt i bakkant av pipen/
takhatten. Om ønskelig kan hjørnene forsterkes 
som vist på illustrasjonen. Monter deretter lekter 
slik at sløyfebåndet og underlagsbelegget klem-
mes godt mot undertaket. I bakkant monteres 
lekten litt skrått slik at denne kan lede bort vann.

Diffusjonsåpne konstruksjoner

13

Montering 
D-Pro
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Isola Fugemasse 
Isola Fugemasse benyttes til klebing 
og forsegling i forbindelse med 
tilslutning og reparasjon av D-Pro. 
Fugemassen kleber svært godt til 
polyetylenfilt og gir en   
fullverdig reparasjon. 
Innhold.: 310 ml

Isola Takmansjett
Til tetting rundt runde gjennom-
føringer i undelagsbelegget.  
Isola Takmansjetter består av  
EPDM gummi med butylkrave. 
Dim.: 110-130 og 150-160 mm.

Isola FlexWrap
FlexWrap Tettebånd benyttes til 
tetting rundt pipegjennomføringer i 
underlagsbelegget. FlexWrap består 
av kreppet vindsperreduk med 
butyl klebemasse. 
Dim.: 223 mm x 5,5 m 

Typiske egenskaper   Enhet  Isola D-Pro   

Brannmotstand    Klasse         E*  

Vanndampmotstand, sd    m <0,03  

Vanntetthet  Klasse W1

Regntetthet konstruksjon  Pa trykkforskjell 600

Lufttetthet materiale / konstruksjon  m3/(m2hPa) <0,02  

Strekkstyrke lengderetning / tverretning (N/50mm) >280/220 

Bruddforlengelse lengderetning / tverretning %  >15  

Rivstyrke lengderetning / tverretning  (N) >125

Skjærstyrke i skjøt  N/50 mm >150  

Fleksibilitet i kulde  (°C) -40  

Bestandighet:  
Vanntetthet   W1  
Strekkstyrke lengderetning / tverretning   (%) 90 
Bruddforlengelse lengderetning / tverretning (%) 90

Maks UV eksponering  mnd 4 

Farlige stoffer (Notat 1)     Ingen

Produktspesifikasjoner

 Isola D-Pro 

Vekt 148 g/m2   

Rulldimensjon 1,50 x 50 m  

Innhold pr rull 75 m2  

Rullvekt Ca 11,5 kg  

Tekniske data

*På mineralull og treverk 

Notat 1: Da det ikke finnes noen Europeisk testmetode tilgjengelig foreligger ingen egenskapsverdier.

Isola Sløyfebånd
Isola Sløyfebånd benyttes som   
pakning under sløyfene slik at det  
dannes god tetting rundt stiftefestene. 
Dim.: 50 mm x 15 m 

Isola Undertak Tape
Spesialtape av kraftig filt med akrylkle-
ber for reparasjon av mindre sår og rift  
i undertak.  
Dim.: 0,075 x 25 m 

Diffusjonsåpne konstruksjoner
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Isola Isokraft
Isokraft benyttes som membran  
i vinkelrenne. 
Dim.: 1 x 10 m



 

Kilde: SINTEF Byggforsk 
• Hovedretningslinjer for anbefalte minste takvinkel. Enkelte leverandører har godkjenning for bruk ned til 15 grader takfall. 

Diffusjonsåpne konstruksjoner
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Type taktekning Anbefalt min.  Anbefalt Krav til underlags-   
  takvinkel• underlagsbelegg  belegg i værharde  
     strøk

Betongstein med eller  22 grader • Isola Iso-D Xtra Isola Isokraft  
uten overflatebehandling    Isola Iso-D      
   Isola D-Glass     
   Isola D-Pro

Teglstein, enkelkrom  22 grader  Isola Iso-D Xtra  Isola Isokraft   
uten fals   Isola Iso-D  
   Isola D-Glass     
   Isola Isokraft 
  

Glasert teglstein med fals 22 grader • Isola Iso-D Xtra Isola Iso-D Xtra   
og ledespor   Isola Iso-D  Isola Iso-D 
   Isola D-Glass Isola Isokraft 
   Isola D-Pro    
        
Takshingel 15 - 19 grader Isola Iso-D Xtra Isola Isokraft 
   Isola Iso-D 
   Isola Isokraft    

Stålplatetak 10 grader Isola Isokraft Isola Isokraft 
(Isola Powertekk)   Isola Iso-D Xtra Isola Iso-D Xtra   
   Isola Iso-D Isola Iso-D 
   Isola D-Glass Isola D-Glass 
   Isola D-Pro Isola D-Pro

Torvtak  20 grader Isola Isokraft/ Isola Isokraft/ 
   Platon Xtra Platon Xtra

Skifer /Bordtekking  22 grader Isola Isokraft Isola Isokraft

Båndtekking 10 grader Isola Isokraft Isola Isokraft 
   Isola Iso-D Xtra



Isola as
3946 Porsgrunn
Telefon: 35 57 57 00
E-mail: isola@isola.no
www.isola.no 

Tørre og sunne hus!

Isola bygger på solid tradisjon og produkt- 

utvikling. Beskyttelse mot fukt og vern av  

verdier er målsettingen i arbeidet med 

stadig bedre produkter. 

Mer enn 75 års erfaring med norske bygg  

gir trygghet for sikker funksjon og lang  

levetid.

Tørre og sunne hus
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