Divoroll

komplett undertakssystem
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Moderne og diffusjonsåpne undertak som puster. Det er lett å dra en parallel til
moderne sportsklær. I dag lages regntøy av moderne materialer som holder vannet
ute men som slipper ut fuktighet innenfra. På samme måte fungerer moderne
diffusjonsåpne undertak. Det stilles også store krav til slitestyrke og holdbarhet.

Divoroll – Moderne undertak
Slipper ut fuktighet

Vind- og
vanntett

Slitesterkt

Lav vekt

For alle typer tak
Nybygg
Varmtloft

Kaldtloft

• Rask og fleksibel montering
• Lav vekt
• Slitesterkt

• Vannfast limkant
• Komplett tilbehørsprogram
• Tilpasset nye tekniske forskrifter

Divoroll – lett å legge

Renovering
Varmtloft

Kaldtloft

• Kan legges direkte på taksperrene eller

• Lav vekt
• Vannfast limkant
• Lang holdbarhet

ovenpå eksisterende undertak av takbord
• Sterk og sikker
• Lett og rask å montere

Divoroll Top RU
Divoroll Top RU er et ekstra slitesterkt undertak med
meget lav diffusjonsmotstand. Undertaket kan legges på
rupanel eller fritthengene mellom takstolene. Produktet er
dimensjonert for å tåle den ekstra slitasjen som legging på
rupanel innebærer. Patentert løsning med doble
limkanter sørger for ekstra tett overlapping.
Oppfyller alle krav til gjennomtrampsmotstand.

DATA
Rullbredde:

1,50 meter

Rullengde:

50 meter

Vekt:

16 kg/rull, 210 gr/m2

Vanntetthet*:

W1

Vannsøyle*:

3.000 mm

Brannklasse*:

E

Sd verdi*:

0,03 m

Bruksområde:

-40°C til +80°C

Rivestyrke*, N50 mm:

520 langs/460 tvers

Spikerrivestyrke*
(spikerhull), N:

450 langs/450 tvers

Farge:

Grå

* I h.h.t. EN 13859-1

Markedets
beste undertak
PP-Fleece
• UV-stabil.
• Beskytter membranlaget
mot mekanisk påkjenning.
Klistrekant med
beskyttelsesfolie
•P
 atentert metode for
optimal vindheft selv under
fuktige forhold.

Laminert «hydrofobisk»
smeltelim
• Forbedret vanntetthet ved
spikerhull.
• Beskytter mot kjemikalier
fra treverk.

PP-membran
• «Puster» gjennom mikroporer, noe som muliggjør
dampgjennomtrengning.
UV-stabil.
Armeringsnett
• Gir gjennomtrampingsbeskyttelse. Rivemotstand
i alle retninger.
PP-Fleece
UV-stabil.
Beskytter membranlaget mot
mekanisk påkjenning.

Enkelt å montere...
1. Rull ut duken med tekstsiden opp. Stift eller spikre
i limskjøt for å feste duken. Husk å plassere duken
slik at du har nok til avslutningsløsningen du har
valgt ved takfot.

2. Fest så tilpassede sløyfelengder (kappet i lenger à 5 cm
nedenfor den stiplede montasjekanten). Nå kan du også
lekte opp dette feltet slik at du har noe å stå på for
den videre utlegging.

3. Butylbånd brukes under sløyfene for ekstra tetting i
værharde strøk, eller dersom undertaket blir stående
ubeskyttet i lengre tid. Ved rehabilitering anbefaler vi
alltid bruk av butylbånd.

4. Fjern beskyttelsesfolien på over- og undersiden av
duken samtidig. Begynn fra midten av taket og stryk
over med hånden etter hvert som folien fjernes.

5. Ferdig.
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