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-  Läggs direkt på  
 takisoleringen



Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak är ett genom-
trampningssäkert och lättarbetat underlagstak med 
ytvikten 195 g/m2. 

Produkten används som vattenavledande underlag 
för takmaterial på läkt, exempelvis dubbelfalsade 
betongtakpannor eller takpannor av plåt. 

Produkten är diffusionsöppen, vilket betyder att den 
kan läggas direkt på takisoleringen (utan luftspalt). 
Produkten kan också användas på tak med kall-
vind där ventilation sker via husets gavelsidor (antal 
ventilationsöppningar är alltid projektspecifikt). För 
att undvika fuktskador i byggskedet, ombesörj god 
ventilation/avfuktning, skydda byggmaterial från ne-
derbörd samt montera underlagstaket så tidigt som 
möjligt i projektet. 

För korrekt funktion krävs att taket kan ventileras 
med luft som passerar under takpannorna. Följ där-
för de anvisade dimensionerna för strö och bärläkt. 

Användning: genomtrampningssäkert under-
lagstak

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak läggs över tak-
stolarna med inbördes avstånd max c/c 1200 mm. 
Infästning görs primärt genom att ströläkten (minst 
22x45 mm) spikas med varmförzinkad trådspik 
60x2,3 mm, 200 mm c/c. 

Använd bärläkt minst 45x70 mm som spikas med 
två varmförzinkade trådspik 100x3,4 mm mot 
ströläkten. Detta moment är viktigt för att uppnå ett 
genomtrampningsskyddat tak. Minsta taklutning är 
18º.

Produktens uppbyggnad 

Produkten är uppbyggd av fyra skikt: ett ytterlager av 
kraftig PP-väv som är belagd med en teknisk film av 
polypropylen. Produktens starkaste lager utgörs av ett 
nät av HDPE. Baksidan täcks av ett friktionsskydd av 
en tunn PP-väv. 

Produktens långsida (fram och bak) är belagd med en 
högklistrande tejpskarv, för att uppnå en vindtät skarv 
mellan materialvåderna. 

Produktegenskaper

Trebolit Diffussionöppet Underlagstak är utvecklad för 
att möta kraven på modernt byggande och hög fukt-
säkerhet. För att fungera som ett säkert produktval för 
takarbete har produkten genomgått test av genom-
trampningssäkerhet på Sveriges Tekniska Forsknings-
institut (SP metod nr 0487).

Produkten är typprovad enligt den gällande pro-
duktstandarden för underlagstak (EN 13859-1) och 
därmed CE-märkt för detta användningsområde.  

Produkten har en förväntad livslängd som svarar till 
vanligt förekommande taktäckningsmaterial av betong 
och plåt. Taket ska täckas in inom två månader för att 
underlagstaket inte ska skadas av solens nedbrytande 
UV-ljus. Längre exponeringstid kan förkorta livsläng-
den på underlagstaket. 

Egenskaper Testmetod Enhet Resultat

Format m 1,5x25

Ytvikt EN 1849-2 m2 195 ± 10 %

Genomtrampningssäkerhet SP-metod 0487 kN >2,0

Draghållfasthet (längd) EN 12311-1 N / 5 cm 500 ± 50 N

Draghållfasthet (Tvär) EN 12311-1 N / 5 cm 410 ± 50 N

Brottöjning (Längd) EN 12311-1 % 18 ± 5 %

Brottöjning (Tvär) EN 12311-1 % 15 ± 5 %

Rivhållfasthet (Längd) EN 12310-1 N 440 ± 40 N

Rivhållfasthet (Tvär) EN 12310-1 N 430 ± 40 N

Vattentäthet EN 1928 W 1

Ånggenomgångsmotstånd, Sd EN 12572 C m <0,04

Ånggenomgångsmotstånd, Z EN 12572 C s/m <1600



EN 13859-1

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak

- Robust och säker produkt
- Motståndskraftig mot väder och vind 
- Minskad risk för fukt och kondensskador

Robust och säker produkt

För att kunna ge både byggproffsen och den kunniga 
gör-det-självaren ett bra resultat har vi tagit fram en 
4-lagers diffusionsöppen underlagsprodukt. Varje la-
ger bidrar till produktens funktion som vind- och vat-
tentätt underlagstak och med en stark toppfleece och 
ett förstärkningsnät i produkten får vi en produkt som 
placerar sig i en toppklass vad gäller styrka och han-
terbarhet i monteringsskedet. 

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak har en doku-
menterad säkerhet att kunna förhindra skador genom 
fall och genomtrampning – något som gör det till ett 
tryggt val för ditt nästa projekt. Produktens genom-
trampningssäkerhet är testad av SP Sveriges Teknis-
ka Forskningsinstitut och lever upp till säkerhetskra-
ven i Norge, Sverige och Finland. 

Motståndskraftig mot väder och vind 

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak klarar med god 
marginal de krav som ställs i byggets olika skeden. 
Genom rätt materialval klarar produkten att stå expo-
nerad upp till 2 månader under byggtiden. Produk-
tens långtidsegenskaper är utvärderade enligt den 
gällande produktstandarden EN 13859-1 med avse-
ende på styrka och vattentäthet.  

Produktens längsskarv är belagd med en högklibban-
de tejpskarv på både över och undersida. Tejpskarven 
har hög beständighet vilket gör att takinstallationen 
kommer att fungera som ett vindskyddande skikt un-
der takets hela praktiska livslängd. 

Minskad risk för fukt och kondensskador

Trebolit Diffusionsöppet Underlagstak är vattentätt, 
men samtidigt extremt öppet för uttorkning av byggna-
dens fukt. Produkten är mer än 12 gånger så öppen för 
vattenånga än branschkravet på denna typ av produkt!

Erfarenheten av senaste årens svåra vintrar med långa 
och sammanhängande perioder av snö och låga tem-
peraturer har visat att vissa underlagstak kan skapa 
problem med fukt och kondens. Det krävs nu under-
lagstak med mycket hög förmåga att släppa ut vatten-
ånga och som därmed hjälper till att undvika problem 
med frost och kondens. 

Under kalla perioder binds vatten i byggnadens ytter-
material i form av tunna isskikt. Vid ett snabbt väder-
omslag hjälper Trebolit Diffusionsöppet Uderlagstak 
fukt att på kort tid torka ut och därmed undvika ska-
dor. Risken med fukt är oftast störst när bygget pågår 
eller året närmast färdigställandet. Var noggrann med 
uttorkningen och ventilation under denna tid och välj 
material med hög förmåga att kunna släppa ut inbyggd 
fukt. Detta gäller inte minst väggar och tak med tjockt 
isolerskikt. 

Robust produkt underlättar 
montaget. 

Stark produkt utan risk för 
skador och genomtrampning. 

Tålig produkt som tål väder och vind under byggtiden.

Rätt monterad varar pro-
dukten takets praktiska 
livslängd.

Vattentät och extremt öp-
pen för uttorkning av fukt.



Erfarenhet utöver det vanliga
Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktspro-

dukter och andra byggprodukter speciellt anpas-

sade för den svenska marknaden. Vi startade vår 

verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är 

Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan 

vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs 

för att producera tätskikt som ger lång och trygg 

livslängd.

Våra tätskikt är tillverkade i Sverige för det 

nordiska klimatet. Inblandningen av SBS (som är 

en gummipolymer) är förhållandevis stor, vilket 

ger överlägset elastiska egenskaper jämfört med 

produkter som har lägre andel gummi och är tillver-

kade för varmare klimat i södra Europa.
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Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst 
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande.

Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.


