
Icopal TopSafe
Produktbeskrivelse
 
Icopal TopSafe er et ettlags asfalt takbelegg. Produktet består av en polyester-
stamme som er impregnert og belagt med SBS-spesialasfalt. Overflaten består av 
knust og farget skifer. Belegget har selvklebende omlegg med kraftkleber. 

Leveres i fargene: Kullsort, grå og teglrød

Verdi Enhet

Tykkelse 3,3 mm
Bredde 1 m
Rullengde 7 m
Vekt per rull 30 kg
Egenskap ved 
ekstern brann-
påvirkning(1)

BROOF(t2)(1) -

Produktdata

• Kraftkleber i omlegg med høy klebeevne gir sikkerhet  
   mot lekkasjer
• Sandbelagt underside gir høy friksjon mot underlaget og  
   god klebing ved endeskjøter og detaljer
• Perforert avrivningsfolie angir hvor pappstiften skal stå.  
   Folien kan ligge på mens pappstiften festes og limfeltet 
   vil ikke forurenses under montasje.

1) TopSafe er brannprøvet ihht. ENV 1187 på underlag av tre.

For øvrige tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring for produktet.
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Bruksområde og -
betingelser
Icopal TopSafe brukes som ettlags 
tekking på tak med fall ned til 3°. På 
terrasser uten boenhet på underside 
er minste takfall 1,5°

Produktet kan benyttes direkte på 
taktro eller rett på gammel tekking. 
OBS; ikke på gammel shingel. Må 
ikke legges på fuktig treunderlag, 
da det vil kunne gi buler i takbeleg-
get når treverket tørker opp. Det 
kan med fordel legges et tynt asfalt 
underlagsbelegg av type Icopal Un-
derlag Pro eller Underlag Essential 
samtidig som bordtaket legges ut 
for å beskytte det mot fukt. 

Laveste anbefalte leggetemperatur 
er 5°C. (0°C dersom omleggene 
lunes med varmluft).

Se også Byggforskserien anvisning 
544.203 Asfalttakbelegg. Egenska-
per og tekking, 544.204 Tekking 
med asfaltbelegg eller takfolie. 
Detaljløsninger og 544.206 Meka-
nisk innfesting av asfalttakbelegg 
og takfolie på skrå og flate tak.

Lagring
Rullene lagres stående på paller, tørt 
og ikke utsatt for direkte sollys. 

Tilbehør
• Icopal Taklim
• Luftehatt
• Møneventilasjon
• Takstige
• Snøfanger

Avfallsbehandling
Icopal TopSafe skal sorteres som 
restavfall på byggeplass. Produktet 
skal leveres til godkjent avfallsmot-
tak der det kan energigjenvinnes.
Kode for avfallsbehandling:
NS 9431: 1619 | 0008 | 6000 | _ _ 
_ _ 

EAL: 17 03 02

Brannklassifisering
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