
LIM OG KITT
KLEBEASFALT

        Størst på tak - og vel så det.
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Icopal Taklim

Anvendelse:

Ideell til tverrskjøter på Icopal TopSafe samt til Icopal asfalt takbelegg. Brukes også 

til detaljer ved takshingel, diverse inntekkinger og mindre reparasjoner. Fester godt til 

de fl este underlag og tørker hurtig. Icopal taklim er bestandig mot gjennomgroing av 

 planterøtter.

Materialer

Bitumen tilsatt lettfl yktig løsningsmiddel og SBS polymer.

Brukerveiledning

Underlaget må være rengjort. Påfør lim i tilstrekkelig mengde (se leggeveiledning for 

de forskjellige produkter), legg overliggende belegg over og tråkk godt til. Kan også 

brukes på fuktig underlag.

Leveres i  à 0,3 liter patroner beregnet til fugepistol.



Icopal lim

Anvendelse

Brukes til klebing av omlegg ved tekkinger med asfalt takbelegg, til detaljer ved 

takshingel, inntekkinger av piper og gjennomføringer samt til mindre reparasjons-

arbeider. Icopal lim er bestandig mot gjennomgroing av planterøtter.

Materialer

Bitumen tilsatt lettflyktig løsningsmiddel og mineralfibre.

Brukerveiledning

Underlaget må være rengjort. Kan også brukes på fuktig underlag. Icopal lim 

påføres lettest med en sparkel. 

Forbruk: ca. 1 ltr. pr. m2.

Leveres i 1 ltr. bokser eller 3 liter spann.

Icopal kitt

Anvendelse

Brukes til utbedring av småskader på asfalt takbelegg og til tetting rundt piper, 

ventiler og andre gjennomføringer. Kan også brukes til utbedring av små sprekker 

og sår i mur og betong som ikke skal males eller pusses. Icopalkitt er bestandig 

mot gjennomgroing av planterøtter.

Materialer

Bitumen tilsatt mineralfibre og flyktig løsningsmiddel.

Brukerveiledning

Underlaget må være rengjort. Kittet påføres lettest med sparkel eller kniv, og kan 

legges på i tykke lag uten å sige. Kan også brukes på fuktig underlag.

Leveres i 1 ltr. bokser eller 3 liter spann.

Icopal klebeasfalt

Anvendelse

Brukes til helklebing av asfalt takbelegg, klebing av isolasjonsmaterialer o.l.

Materialer

Ren bitumen i fast form, også kalt “varmasfalt”. 

Brukerveiledning

Klebeasfalt hugges i mindre stykker og smeltes i asfaltgryte.  Når asfalten har 

nådd en temperatur av ca. 200°C er den lettflytende og ferdig til bruk. Betong 

og lettbetong må primes med en asfaltoppløsning, f.eks Icopal tak- og mur-

impregnering som må være helt tørr før klebing med klebeasfalt.

Leveres i blokker à 20 kg.

Produktdatablad og HMS-datablad for produktene sendes ved henvendelse til vår adresse. 0
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Icopal as
Postboks 55, 1472 Fjellhamar
Telefon 67 97 90 00
Telefax 67 90 58 77
E-post: icopalservice.no@icopal.com
www.icopal.no


