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1.PROSJEKT
Entreprenør/utførende:
Prosjekt/adresse:
Bruksområde/byggningsdel:

2 PRODUKTBESKRIVELSE 
Isola Takshingel er et asfalttakbelegg produsert med glassfiberstamme mettet med polymermodifisert  
bitumen. Undersiden er bestrødd med vannavisende sand, mens oversidener belagt med skiferstrø.  
Isola Takshingel har et avansert klebesystem integrert i strøoverflaten som innebærer at klebingen skjer 
umiddelbart. Den øvre delen av shingelens bakside er belagt med en plastfolie som fungerer som et  
glidesjikt  og hindrer uønsket sammenklebing i pakkene og til underlaget. For takfot og møne/valm  
finnes egne kombinerte  plater. Platene har betegnelsen takfot/møneplater.  
For type Swing benyttes en spesielt tilpasset takfotplate. 

Isola Takshingel leveres på det norske marked i fem ulike typer; Rett, Kuttet, Skrå, Tyri og Swing 

3.ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
 Foreligger serviceavtale? 
NEI  JA  Hvis ja, firma: 

Rengjøring:  
Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc. 
Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk. 

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. Unngå å 
gå på taket på varme sommerdager.  

Vedlikeholdsinstruks og –intervall 
Eventuelle skader kan repareres ved at tunger eller plater skiftes ut. Se beskrivelse i leggeanvisningen 
 for Isola takshingel. Takshingel må ikke males eller smøres. 
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4.DRIFTTEKNISKE OPPLYSNINGER
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger:
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskifting antas å være minimum 30 år, forutsatt normal bruk og
slitasje samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges

Garanti: Fuktbestandighet Produktet påvirkes ikke av fukt 

Renholdsvennlighet: 
«Middels» (dvs. at overflaten kan rengjøres for alminnelig forekommende skitt, f. eks. flekker av 
 blekk, olje, etc.). 

5. MILJØPÅVIRKNING
Ressursutnyttelse:
Produktet består av ikke fornybare rikelige ressurser

Anbefalt utluftingstid/Inneklimarelevant tidsverdi: Foreligger ikke Emisjon: Ikke angitt 

6 HMS REFERANSER  
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur -og/eller fuktendringer:  
- 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT NS 9431
Avfallstype: Asfalt.
Avfallshåndtering: Deponering/Gjennbruk.
Opprinnelse –
Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _
Det er ikke utarbeidet en resirkuleringsplan forproduktet.

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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