Icopal Ultra D

Underlagsbelegg med
selvklebende omlegg
bmigroup.com

Utviklet for norske forhold

Icopal Ultra D fra BMI Group er et moderne, diffusjonstett asfalt underlagsbelegg med
selvklebende omlegg. Med bredde på 1,2 m og lav vekt er Ultra D rask og effektiv å montere.
Produktet har en kvalitet som gjør at det kan ligge utildekket i opptil 3 måneder.
Underlagsbelegget fungerer som et vannavledende
sjikt under primærtekkingen. Det beskytter også mot
fukt og nedbør i byggeperioden.

Stor styrke og lav vekt gjør belegget enkelt å håndtere.
Det selvklebende omlegget og bredden på 1,2 meter
gir rask fremdrift på taket.

Ultra D egner seg som underlagsbelegg for takstein,
takshingel, takpanner og metallplater. Belegget er
bygget opp som en sandwichkonstruksjon, noe som
gir god strekk- og rivstyrke. SBS asfalten gir produktet
god fleksibilitet og kuldemykhet.

Ultra D monteres på fast underlag og brukes på luftede
konstruksjoner som ventileres mellom isolasjonen
og undertaket.
Minste takvinkel er 6°, det forutsettes da at primærtekkingen har samme krav til takfall.
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Et moderne underlagsbelegg med mange fordeler
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Raskt å legge, bredde 1,2 m
Lav vekt
Selvklebende omlegg
Kan ligge utildekket i 3 måneder
God riv- og strekkstyrke
Smart sandwichkonstruksjon
Benyttes på tretak med fall over 6°
Egner seg både til nybygg og rehabilitering
Underlagsbelegg for takshingel, takpanner
og teknisk takstein

Montering

Ultra D rulles ut parallelt med takfot, med 10 cm
omlegg. Omlegget er merket med en hvit strek.
Belegget spikres i sikksakk c/c 10 cm, etter at dekkfolien er fjernet. Til slutt klebes omlegget sammen
og tråkkes til.

A Icopal Ultra D
B Bærende taktro
C Luftespalte
D Vindsperre
E Dampsperre

A
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Ved lavere temperaturer enn + 2°C bør klebekantene
lunes med varmluft. Som en ekstra sikkerhet i byggeperioden bør endeomleggene limes med BMI Taklim.
Ultra D skal ikke limes til bordtaket.
Etter at sløyfer er lagt må taket tekkes ferdig med
primærtekking innen tre måneder.
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Tekniske data

Tilbehør

Icopal Ultra D

Verdi

Enhet

Vekt pr rull

24

kg

1

mm

Vekt pr m

2

800

Dimensjon

1,2 x 25

Strekkstyrke langs

520

Tykkelse

Strekkstyrke tvers
Forlengelse langs
Forlengelse tvers

Spikerriv langs midt på banen
Spikerriv tvers midt på banen
Kuldebøy

300
3
3

220
300
-30

Produkt

g/m
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Icopal Taklim
For liming av tverrskjøter
og overganger. Innhold 0,3 l

m

Icoflex PE Butylbånd
200 mm x 5 m. For tetting
rundt gjennomføringer.
Selvklebende.

N/50 mm
N/50 mm
%
%

BMI Rørmansjett
Selvklebende butylkrave.
Ø 100-125 mm
Ø 150-165 mm

N
N

°C
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