Montage av STYROFOAM™-produkter
Arbetsanvisning

Materialhantering

Tillvägagångssätt

Använd ej mörkt skyddsmaterial, eftersom värmebildningen då kan bli för hög. Ombesörj regelbunden ventilation vid lagring inomhus. Isolerskivorna är brännbara och ska därför alltid skyddas mot antändning vid
installation.

Isolerskivorna kan bearbetas med snickeriverktyg och
maskiner av standardtyp.

Isolerskivorna kan förvaras utomhus. De påverkas inte
av regn, snö eller frost. Skydda skivorna mot direkt solljus vid förvaring under längre tid.

Isoleringen läggs ut på underlaget kant i kant med täta
skarvar. I lösningar med fler skikt förskjuts de vertikala
skarvarna för bästa resultat.

Om skivorna utsätts för hög temperatur under lång tid
så smälter de. Maximal rekommenderad drifttemperatur är därför +75 °C.
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Enkel och snabb utläggning av STYROFOAM™-skivor
på underlag med fall.

18 mm

Montage av tätskikt på första isoleringsskikt
i duotak.
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Förankring och belastning

Normalt kan STYROFOAM™-skivorna läggas löst på
tätskiktet utan förankring. Detta är, trots skivornas
låga egenvikt, möjligt p.g.a. de luftgenomsläppliga
fogarna som momentant reducerar tryckskillnaderna
över isolerskiktet när detta påverkas av vind. Normalt
måste dock skivorna förankras i hörn och randzoner.
Förankringen kan ske på två av följande sätt;
• Klistring (varm asfalt) av STYROFOAM™-skivorna till
tätskiktet. Klisterytan ska vara minst 40 %.
• Belastning av STYROFOAM™-skivorna med t.ex.
gångplattor. Belastningen beror på byggnadens
geometri, läge och ort.

Täthet och avvattning

Det är av yttersta vikt att konstruera taket så att
nederbörd och smältvatten kan rinna av. En noggrant
avvägd lutning och ett riktigt dimensionerat avloppssystem eliminerar risken för att vatten blir stående på
taket och ger en extra belastning på taket.
Brunnar ska vara utformade så att även vatten som
rinner på takets tätskikt avleds. Bräddavlopp anordnas
i varje avvattningssektion med placering högst 60
mm över tätskiktets lägsta punkt. På parkeringsdäck/
takterrasser kan behovet av bräddavlopp ifrågasättas,
eftersom vattensamlingar på grund av stopp i brunnar
snabbt observeras.
Avståndet mellan brunnarna är normalt maximalt 15
meter, eller 12 meter om det finns särskilda risker för
stopp i brunnarna. Brunnarna ska vara försedd med
löstagbar sil.
Fallkilar och spårade skivor som underlättar vattenavrinning kan beställas.

Plåtskiva/Fiberduk
Skyddsplåt av rostfritt stål
Uppdrag av tätskiktet med kappa
Sarg av k-plywood, fästa med L-hållare
Fog

Takbrunn
av rörgods
med klämring
Perforerad
förhöjningscylinder

Plansil
Demonterbart
Lös lättklinker

Kantelement

Detalj vid vägg med uppdraget
tätskikt på sarg.

Detalj vid takbrunn med klämring
för tät anslutning av tätskikt.

