Diffusionsöppna, Luftrörelsetäta tätskikt
UTVÄNDIGA TAKDUKAR
Underlagstakduk DW
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/Kvm

2020

1,50 x 50

75

13,5

2.175:-

29,00

PRODUKTFAKTA
Extremt diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning är 14 grader. Kan monteras på råspont
eller direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter uttorkning
så att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k ”Goretex”) Då behövs oftast heller
ingen luftspalt mellan isolering och tak. Vikt: 180 gram/kvm. Sd-värde: 0,02.

Difftakduk BISON P
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2025

1,50 x 50

75

17,6

2.850:-

38,00

PRODUKTFAKTA
P-märkt och genomtrampningssäker underlagstakduk. Monolithicteknik.
Diffusionsöppen underlagstakduk. Minsta taklutning 14 grader. Kan monteras på råspont eller
direkt på takstolarna. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter uttorkning så
att fukt underifrån inte ackumuleras i konstruktionen. (s.k ”Goretex”) Då behövs oftast heller ingen
luftspalt mellan isolering och tak. Vikt: 235 gram/kvm. Sd-värde: 0,12.

Majcoat 150 SOB/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2802

1,50 x 50

75

13

2.100:-

28,00

PRODUKTFAKTA
3-lagers funktionsskikt på båda sidor förstärkt med PP-fiberflis. Tjocklek 0,6 mm.
UV-stabilitet: minst 3 månader. Arbetstemperatur: från –15°C. Beständighet: – 40 - + 80
Takmembran som även kan monteras på utsida vägg. Extrem vidhäftning vid kyla och värme.
Hållfast och nötningsbeständig. Taklutning minst 10 grader. Vikt: 190 gram/kvm. Sd-värde: 0,1.

Majcoat 200 SOB/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2803

1,50 x 50

75

17

2.625:-

35,00

PRODUKTFAKTA
3-lagers funktionsskikt på båda sidor förstärkt med PP-fiberflis. Lite mer stark och stabil än
150 SOB. Tjocklek 0,9 mm. UV-stabilitet: minst 3 månader.
Arbetstemperatur: från –15°C. Beständighet: – 40 - + 80
Takmembran som även kan monteras på utsida vägg. Extrem vidhäftning vid kyla och värme.
Hållfast och nötningsbeständig. Taklutning minst 10 grader.
Slagregnssäker och permanent diffusionsöppen. Lämpligt som undertak. Även för provisorisk
täckning/byggnadstätning upp till 8 veckor. Vikt: 193 gram/kvm. Sd-värde: 0,1.

Priser är exkl. moms.
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Drainy Plåt / Strukturmatta
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2061

1,40 x 30

42

12,6

2.478:-

59,00

PRODUKTFAKTA

För användning under bandtäckt plåt. Läggs på Underlagstakduk DW/Difftakduk BISON P eller
Majcoat 150/200 SOB. Regn och vindtät. Extremt diffusionsöppen underifrån. Halkskyddad.
För ventilerade och oventilerade snedtak. Sammansatt av flera skikt med olika väv. Utrustad med ett
3-dimensionellt nät (svart krullig plast) och kan läggas direkt på råsponten. Nätet skyddar råsponten
från hetta och skador som kan uppstå av plåten. Den minimerar också risken för kondensrost på plåten. Nätet garanterar även ventilationen mellan duk och plåt. Duken kan monteras både vertikalt och
horisontellt. Häftes med klammer. Limma och foga med Orcon lim. Vikt: 250 gram/kvm. 9 mm tjock.

UTVÄNDIGA VINDSKYDD
Vindtät Bison PRO
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/Kvm

2030

2,75 x 25

69

7,0

1.173:-

17,00

PRODUKTFAKTA
Extremt diffusionsöppen vindtätsduk för utsida yttervägg. 25 ggr mer diffussionsöppen än ett normalt
vindskydd. Är vattentät mot nederbörd och utvändig kondens, men tillåter samtidigt uttorkning så att
byggfukt, fuktkonvektion och fuktdiffusion inifrån inte ska ackumuleras i konstruktionen och orsaka för
höga fukthalter. (s.k ”Goretexduk”). Mer vattenavisande och har högre hållfasthet än de flesta andra
vindskydd på marknaden. Vikt: 100 gram/kvm. Sd-värde: 0,02.

Majvest 200/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/Kvm

2812

3,00 x 50

150

22

3.450:-

23,00

PRODUKTFAKTA
3 skikt, funktionsskikt dubbelsidigt förstärkt med PP-fiberflis. Tjocklek 0,5 mm.
Slagregnssäker, vattentät: W1. Vikt: 135 gram/kvm. Sd-värde: 0,05.

Majvest 700 SOB/SIGA
Art.Nr

Format (m)

2813 1,50 x 33,4

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/Kvm

50

16

3.275:-

65,50

PRODUKTFAKTA
Svart Fasadmembran för öppna fasader. Fogöppning på max 50 mm och en ytandel på max 40%.
Extremt UV-tålig. Åldersbeständig och permanent tät. Fäster permanent starkt vid kyla och värme.
2-skikts, akrylatbehandling på stabil polyesterfiber. Tjocklek: 0,6 mm.
Vikt: 270 gram/kvm. Sd-värde: 0,02

Priser är exkl. moms.
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INVÄNDIGA ÅNGBROMSAR
Ångbromsduk, Brun
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/Kvm

2040

1,50 x 50

75

13,5

1.425:-

19,00

PRODUKTFAKTA
Insida Yttervägg, Snedtak och Tak. Cellulosaväv med armering. (Ersätter ångspärren / PEfolien).
För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och luftät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och
luftrörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från
byggnaden kan transporteras ut genom duken. Vikt: 180 gram/kvm. Sd-värde: 5,5

Ångbromsduk, Vit
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2050

2,80 x 25

70

8,4

1.190:-

17,00

PRODUKTFAKTA
Insida Yttervägg, Snedtak och Tak. Polypropenduk. (Ersätter ångspärren / PEfolien).
För optimal fuktreglering. Är en ångbroms och luftät duk. Skyddar konstruktionen mot fukt och
luftrörelser. Ångbromsen kallas också för ett diffusionsöppet tätskikt, dvs viss vattenånga från
byggnaden kan transporteras ut genom duken. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 4

Majpell 25/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2823

1,50 x 50

75

9,5

1.800:-

24,00

PRODUKTFAKTA
PO-skikt förstärkt med PP-fibrer. Tjocklek: 0,4 mm. Högt diffusionsmotstånd. Rivstark, bra för
lösullsblåsning. UV-tålig: Minst 3 månader. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 25

Majpell 25/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2824

3,00 x 50

150

19,5

3.600:-

24,00

PRODUKTFAKTA
PO-skikt förstärkt med PP-fibrer. Tjocklek: 0,4 mm. Högt diffusionsmotstånd. Rivstark, bra för
lösullsblåsning. UV-tålig: Minst 3 månader. Vikt: 120 gram/kvm. Sd-värde: 25

Priser är exkl. moms.
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INVÄNDIGA ”INTELIGENTA” TÄTSKIKT
Intello Plus Variabel
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2056

1,50 x 50

75

9,0

3.150:-

42,00

PRODUKTFAKTA
Inteligent och variabel ångbroms för lufttätning på den varma sidan av värmeisolering.
Kan t.ex. möjliggöra snedtakskonstruktioner utan luftspalt mellan isolering och råspont. Hög
uttorkningspotential sommartid. Ånggenomgångsmotstånd förändras beroende på den aktuella
luftfuktigheten. Sd-värde: 0,25 m till > 25 m.

Majrex 200/SIGA
Art.Nr

Format (m)

Kvm/rulle

Vikt/rulle (kg)

Pris/rulle

Pris/kvm

2825

1,50 x 50

75

13,5

3.600:-

48,00

PRODUKTFAKTA
Hygrobrid-diffusionsspärr för vägg och tak. Fuktvariabel en väg.
Modifierat PE/PA förstärkt med PET-fiber.
Tjocklek: 0,3 mm. Vikt: 150 gr/kvm. UV-tålig: minst 3 månader.

Priser är exkl. moms.

ARBETS- OCH MONTERINGSANVISNINGAR
2020-2825 TÄTSKIKTSDUKAR.
UTVÄNDIGA VINDSKYDD.
Alla våra dukar har en fram och baksida. Dukens funktion är alltid emot dig när du arbetar. Vindtät Bison PRO och Majvest 200 är dukar som bara är för
utsida yttervägg innanför fasaden. Då är den funktionella sidan ”från huset och utåt”. Den används för att skydda isoleringen mot vind och därigenom säkerställa att isoleringens funktion inte försämras. Båda dessa dukar är extremt diffusionsöppna, vilket innebär att fukten inifrån kan vandra ut genom materialet
och inte ”fastna” i utvändig vindskiva. Utsidan på dessa dukar är vattenavisande (klass W1). Vid montering så ska duken spännas i alla fyra hörnen, så att
det blir jämnt. Fäst med häftklammer cc 100 mm. Ev. överlappning ska göras med minst 100 mm. Försegla ev. skarver med Wigluw Tejp.

INVÄNDIGA ÅNGBROMSAR
Ångbroms Vit och Brun, Majpell 25 samt Intello Plus Variabel och Majrex 200 har du bara på den ”varma sidan ”, d.v.s insida vägg och tak.
En ångbroms är mer diffusionstät än vindskyddet, men långt ifrån så tät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för ev. byggfukt att torka/andas ut.
Ångbromsen bidrar tillsammans med cellulosaisoleringen, till en mer förlåtande konstruktion som kan andas. Den används för att lufttäta och för att
kontrollera vattenångan. Funktionen mot dig ”inåt huset”. Monteras med trycket/texten mot den varma/invändiga sidan. Ångbromsen monteras på samma
sätt som de vindtäta dukarna. Överlappningen ska vara 100-200 mm. Tejpa med Tejp Grön och/eller Sicrall. Låt också ångbromsen gå ner över
bjälklaget. Limma (vid behov) på bjälklaget med Orcon Lim eller Primer. Alternativt så skär man av duken längs kanten vägg/bjälklag och tejpar med
Sicrall. Vid sprutning av lösull så bör glesen (28x70) monteras på insidan med ett centrumavstånd på 400-600 mm.

UTVÄNDIGA TAKDUKAR
Underlagstakduk DW, Difftak Bison P, Majcoat 150 SOB och Majcoat 190 SOB är uppepå taket. De har dubbla klisterkanter. De monteras ovanpå
takstolarna (med eller utan råspont), antingen vertikalt eller horisontellt. Då är funktionen ”mot himlen”. Minsta taklutning är 10-14 grader (om man inte
limmar eller tejpar överlappningen). De är extremt diffusionsöppna mot undersidan, vilket innebär att någon luftspalt ej behövs då man isolerar med
cellulosa direkt mot duken. Materialet/konstruktionen tillåter oönskad invändig vattenånga att transporteras ut genom materialet samtidigt som den är
vatten- och lufttät från ovansidan. Dukarna kan stå fritt/exponerad i minst 2 månader. Difftak Bison P och Majcoat 190 SOB är också genomtrampningssäkra. Samma dukar kan du lägga i en krypgrund. Då blir funktionen ”mot marken”. (mot markfukt). Spänn duken så att det blir jämnt och fäst med
rostfri klammer i två rader, 60 mm c/c inom överlappet på 10 cm. Använd gärna Orcon Lim vid överlappningar och Spiktätningsband under ströläkten.
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