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Isola D-Prosjekt

Underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak

Produktdata

Glassfiberstamme

Vekt pr. rull: 24 kg

Ant. rull pr. pall: 25 stk

Rullengde: 30m 

Rullbredde: 1m

Tykkelse: 0,9 mm

Produktbeskrivelse

Isola D-prosjekt består av en glassfiltstamme som er 

impregnert og belagt med asfalt på over og undersiden. 

I tillegg har produktet en PP-filt på oversiden som gir 

sklisikker montering og en tilsvarende filt på undersiden 

som hindrer forskyvning ved utlegging. Denne filten 

sørger også for at produktet ikke kleber til undertaket.

Montering

D-Prosjekt festes med pappstift horisontalt med omlegg 

på ca. 10 cm på tvers av fallretningen på taket.

Belegget festes med pappstift i overkant av hver bane 

(omleggskanten) slik at neste bane skjuler stiftefestene. 

D- Prosjekt kan benyttes på tak med fall ned til 15 °

såfremt taktekningen har en tilsvarende godkjenning 

når det gjelder krav til takfall.

Se monteringsanvinsning på www.isola.no

Bruk

Isola D-prosjekt er et diffusjonstett underlagsbelegg 

for betongtakstein og alle typer lektede platetak hvor 

primærtekkingen skal på umiddelbart. D-Prosjekt kan 

også anvendes som underlagsbelegg for takshingel i 

områder som ikke betraktes som spesielt værharde.

Lagring

Produktet lagres stående på et jevnt underlag og

bør ikke utsettes for direkte sollys. Paller med

Isola D-Prosjekt må ikke settes ovenpå hverandre

Tilbehør

Isola Fugemasse

http://www.isola.no/
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Godkjenninger

Isola D-Prosjekt

Underlagsbelegg for betongtakstein og alle typer lektede platetak

Produktegenskaper

Egenskaper Ytelse

Egenskaper ved brannpåvirkning Klasse F

Vanntetthet W1

Strekkstyrke

Maksimal strekkstyrke, langs                           (N/50 mm)

Maksimal strekkstyrke, tvers                            (N/50 mm)

Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs     (%)

Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers     (%)

400 ± 20 % 

250 ± 20 %

2,5 ± 0,5

2,5 ± 0,5

Rivstyrke   

Langs                                                        (N)

Tvers                                                         (N)

100 ± 10 %

90 ± 10 %

Kuldemykhet                                                               (°C) -20

Bestandighet

Vantetthet

Maksimal strekkstyrke, langs  (N/50 mm)

Maksimal strekkstyrke, tvers  (N/50 mm)

Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, langs (%)

Forlengelse ved maksimal strekkstyrke, tvers (%)

W1 

400 ± 20 % 

250 ± 20 % 

2,5 ± 0,5 

2,5 ± 0,5


