
Isola Flexitett
Sikrer vanskelige detaljer mot vanninntrengning

Isola Flexitett er en plate med gummielastiske egenskaper (stammeløs elastomèrasfalt) som brukes til å sikre vanskelige detaljer mot
vanninntrengning.

Ved hjelp av varmluft eller gassflamme formes et tilpasset stykke Isola Flexitett til en tett mansjett som festes til detaljen. Isola Flexitett kan brukes i mange
bygningsmessige sammenhenger på både skrå og flate tak. For eksempel til å sikre overgang mellom undertak og gjennomføring og til membraner og
taktekninger. 
Over- og underside er forsynt med en tynn plastfilm. Produktets tykkelse er 5 mm. Leveres i lapper på 20 x 20 cm og i rull med dimensjon 1 x 5 m. Vekt 5
kg/m². Tøyelighet 25 ganger sin egen lengde, 100% elastisk tilbakegang. Formbar med plastiske egenskaper ved oppvarming.

Utførelse, anvendelse

Rørgjennomføring. Skjær til et tilpasset stykke Flexitett. Lag en liten åpning i midten og varm forsiktig. Form en krave og trekk ned over røret.

https://www.isola.no/


Relaterte produkter

Isola Selvbygger 3°

Glem alt du forbinder med såkalt takpapp. Dette er
noe ganske annet, nemlig et moderne, høykvalitets
takbelegg. Isola Selvbygger 3° egner seg til både
hus og hytte og er like bra til nye tak som til
omtekking av gamle. Isola Selvbygger er konstruert
for maksimal sikkerhet og enkel arbeidsutførelse.
Langsgående omlegg har en spesiell selvklebende
polymerbitumen. Skjøtene tråkker du tette- også i
kjølig vær, men de må ikke forsegles i regnvær.
Minimum monteringstemperatur er 0°C, men ved

Isola Radonmembran SBS/SBS-SK

Isola Radonmembran SBS er en kraftig
polyesterarmert asfaltmembran beregnet brukt
som radon- og fuktsperre i gulv på grunn. Kan
benyttes i alle bruksgrupper i henhold til
SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning.
Membranen leveres i 2 utgaver, en hvor
langsgående skjøter har klebefelt og en hvor
alle skjøter sveises.

Les mer

Innvendig hjørne, tekking, membran. Bruk en lapp 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, sveis og press lappen inn i hjørnet. Kutt og brett til takbelegg eller
membran som vist og sveis til. 
Utvendig hjørne, tekking, membran: Bruk en lapp på 20x20 cm Flexitett. Varm forsiktig, form og sveis lappen over hjørnet. Kutt og brett takbelegg eller
membran som vist og sveis til.

 Bruksområder

Gjennomføring pipe Flexitett på takdetaljer Flexitett lapper

 

 

 

https://www.isola.no/produkter/gulv/radonsikring/isola-radonmembran-sbs-sbs-sk/


temperaturer lavere enn +5°C må klebekanter
aktiveres med varmluft.

Les mer

https://www.isola.no/produkter/tak/skratak/isola-selvbygger/

