
POLYESTER

Topit Polyester brukes som underlag for takstein,
shingel, platetak og lignende. Skal legges på 
bærende taktro. Primærtekking skal utføres snar-
est mulig og senest innen 2 måneder.

Topit Polyester er bygget opp rundt en stabil og 
meget rivesterk polyesterstamme. Stammen blir 
gjennomimpregnert med asfalt, og belagt med 
polypropylenduk på begge sider.

På grunn av særlig høy rivestyrke og lav vekt er 
Topit Polyester enkelt og renslig å jobbe med. 
Belegget tåler røff behandling, selv ved lave 
temperaturer. Den lave vekten sparer rygg og 
knær for unødvendig belastning.

- lav vekt
- høy rivestyrke
- ekstrem klebeevne
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Bruksområde: Topit Polyester benyttes som underlagsbelegg på
skråtak med bærende taktro; for takstein, plater, skifertak, o.l.
NB! Det anbefales at primærtekkingen utføres så raskt som mulig
og senest innen to måneder.

Varedeklarasjon: Asfaltimpregnert polyester, med polypropylen
på under- og overside for økt sklisikring.

25 m x 1 m

Ekstra sterk, robust, lett og diffusjonstett
underlagsbelegg med selvklebende omlegg
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Bruksområde: Topit Polyester benyttes som underlagsbelegg på
skråtak med bærende taktro; for takstein, plater, skifertak, o.l.
NB! Det anbefales at primærtekkingen utføres så raskt som mulig
og senest innen to måneder.

Varedeklarasjon: Asfaltimpregnert polyester, med polypropylen
på under- og overside for økt sklisikring.

Ekstra sterk, robust, lett og diffusjonstett
underlagsbelegg med selvklebende omlegg

Polyester

Polye

1 x 25 m
10 cm
14 kg
500 g
Polyester
Duk av polypropylen
SBS elastomerasfalt
Duk av polypropylen, selvklebende kant
Takflate + 15%

Dimensjon:
Omlegg:
Vekt/rull:
Vekt/m2:
Stamme:
Overflate:
Asfalt:
Underside:
Forbruk:
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Topit Selvbygger 3° er beregnet på legging av takdekke
med tette skjøter på nye og gamle tak.

7 m x 1 m

SBS-overlagsbelegg med
selvklebende omlegg
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Topit Selvbygger 3° er beregnet på legging av takdekke
med tette skjøter på nye og gamle tak.

SBS-overlagsbelegg med
selvklebende omlegg

TOPIT Selbygger 3° er et elastisk og sterkt ettlags 
overlagsbelegg med SBS asfalt og en kraftig glass-
fiberforsterket polyesterstamme. SBS asfalten gir god 
brukervennlighet selv ved lave temperaturer og gir 
bedre vedheft for overflatestrøet. Kraftkleberen sikrer 
vanntette omlegg.

Selbygger 3° er et «gjør det selv» produkt, med fokus 
på enkel montering. Kan legges både vertikalt og 
horisontalt.
Ved omtekking monteres produktet i samme retning 
som det gamle belegget, men ikke ny skjøt over gam-
mel skjøt.

På terasser kan Selbygger 3° legges ned til 1,5° (1:40). 
Omlegget må da varmes opp med varmluft.

www.katepal.no

Dimensjon 1 x 7 m
Tykkelse 3,3 mm
Omlegg 12 cm
Vekt/rull 35-38 kg
Vekt  4400g/m²
Stamme Glassfiberforsterket polyesterfilt
Overflate Skifer eller mineralgranulat, selvklebende kant
Asfalt  SBS elastomerasfalt
Underside Fin sand, selvklebende kant
Forbruk Takflate +20%


