
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Høy 

dampgjennomtrengelighet 

 

Conformité 

Eutopéenne 

 

Tre lag  

konstruksjon 

Energisparing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

Materiale polypropylen 

Antall lag 3 

Masse per enhet 220  g/m2 ±  8% 

Farge             antrasitt 

Bredde 1,5 m 

Lengde 50 m 

Reaksjon i brann klasse E 

Motstand mot vanninntrengning klasse W1 

Motstand mot vanninntrengning etter kunstig 
aldring 

klasse W1 

Vanndampdiffusjon (Sd) 0,02 m 

Strekkfasthet (sammen) 500 N / 50 mm 

Strekkfasthet (på tvers) 350 N / 50 mm 

Forlengelse (langs) 75 % 

Forlengelse (på tvers) 100 % 

Tåremotstand MD (sammen) 280 N 

Tåremotstands-CD (tvers)                                                            400 N 

  
 

 

Motstand mot kunstig aldring forbundet med mekaniske egenskaper: 

Strekkfasthet (sammen) 400 N/ 50 mm 

Strekkfasthet (på tvers) 280 I/ 50 mm 

Forlengelse sammen) 50 % 

Forlengelse (på tvers) 85 % 

Fleksibilitet ved lav temperatur ≥-40 °C 

Trasé oppfylte krav 

Stabilitet av dimensjoner < 2 % 

Temperaturmotstand   -40 til +80°C 

      

 Oppfyll kravene: EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010 

 

 

 

 

Egenskaper 

Søknad 

Teknisk datablad 

Corotop Ultra 
Takunderlag 

 

✓ for ekstremt lav takhøyder 
✓ på tak med hel eller delvis ombordstigning 

✓  første belegg av skråtak, isolert, ventilert 

✓  under de fleste typer takbelegg, spesielt under betongtakstein  

 

✓ beskytter varmeisolasjonen mot kondens 

✓ svært motstandsdyktig mot  eventuelle skader 

✓ minimerer varmetap 

✓ reduserer CO 2-utslippene til atmosfæren   

 

Svært dampgjennomtrengelig, trelags takmembran laget av funksjonell 
film beskyttet på begge sider med polypropylen ikke-vevd stoff.  
Produktet har høy motstandsdyktig ikke bare mot mekaniske skader, 
men også ugunstige værforhold, inkludert UV-stråler og høye 
temperaturer. Tilgjengelig med 40 mm brede limlister. 
Tilgjengelig med 40 mm brede klebebånd. 

 
 
 

 
Fordeler 

Høy motstand mot 

vanninntrengning 



 

Emballasje  
Ruller/kvm pr. pall (rull/m2):  20/ 1500 

Palldimensjon: lengde × bredde × høyde (m):              1,20 x 0,80 x 1,60 

 

 

Rullene skal lagres i oppreist stilling under deksel, ventilert, fri for fuktighetssted. Beskytt mot kjemiske vaskemidler, høye temperaturer og sollys, 

da de reduserer tekniske parametere av materialet eller forårsaker permanent skade.  Rullene må transporteres i tildekkede transportmidler, 

beskyttet mot skade. 

 

 

Lagring 

Ingen TDer: C /Ultra220/ 

1 

Informasjonen i dette databladet, spesielt anbefalinger om bruksmåte og anvendelsesvilkår samt omfanget av bruken av produktet, er utviklet basert på vår erfaring, vår beste kunnskap og i god tro. 
Bortsett fra informasjonen som er gitt i dette databladet, må helse- og sikkerhetsforskrifter, etc. overholdes.  Dette tekniske databladet erstatter alle tidligere versjoner som gjelder for dette produktet. 

Produsentr: CB S.A., ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrząstowice, www.cb.com.pl www.corotop.com.pl 

Installasjon 

1. Brett ut membranen parallelt med takfeltene med inskripsjonene oppover. 

2. Stram membranen lett og fest til sperren med stifter eller brede hode negler (takspiker). 

3. Spikre mot-battens på en slik måte at de dekker punktene i membranen punktert med stifter 
eller takspiker. For å forsegle membranen anbefales det (i tilfelle tak med plasser under 20° er 
det nødvendig) å bruke Corotop Pur tape på trykksiden av membranen før du installerer en mot-
batten. Høyden på mot-battens må velges i henhold til DIN 4108-3:1996. 

4. Ytterligere membranstrimler bør installeres med en passende overlapping, i henhold til 
avtrykket på membranen. 

5. For å eliminere trekk i takhvelvet, anbefales det (i tilfelle tak med plasser under 20° er det 
nødvendig) å binde membranen overlapper med Corotop Mix tape. 


