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allMänt
Tätskiktssystem X1 används på exponerade takytor med lutning från 0° till 75°. Som 

minsta taklutning rekommenderas 1:40.

Systemet förutsätter erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetat skall utföras. 

Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

Annat utförande kan avtalas med beställare och gäller då före dessa anvisningar.  

I tveksamma fall kontakta STG för samråd.

Detta tätskiktssystem är utformat med tanke på normala byggnader som är upp-

värmda till normal rumstemperatur året om, och där endast normal fuktproduktion finns. 

Byggnader som avviker från detta kan behöva särskild projektering. Exempel på sådana 

byggnader är simhallar, kylhus, fryshus, slakterier, grönsakslager, djurstallar, pappers-

massefabriker, mm. 

Ansvarig konstruktör skall sörja för att fuktsäkerhetsprojektering genomförs.

ingående Material
Tätskiktssystem X1 omfattar följande alternativa 1-skiktsmembran.

Tätskiktsmatta:

•	 Temaflex SBS 5500

•	 Bitumelit SBS5800

•	 TechnoElast K-YS 170/5500

•	 Likvärdigt material

Underlagstäckning:

•	 YAM2000 eller högre kvalitét (I förekommande fall, till exempel vid applicering på 

 råspont. Underlagstäckning är ej ett krav för systemets funktion i sig). 

Fästdon

Metalliska fästdon skall uppfylla krav avseende åldersbeständighet enligt provnings-

standard ETAG 006. Polymera fästdon skall uppfylla krav avseende sprödhet/mekaniskt 

motstånd enligt ETAG 004 och i övrigt enligt ETAG 004. Leverantör av fästdon skall 

tillhandahålla dokumentation av att kraven uppfylls. 

Fästdon får inte ha korrosionsskador eller andra defekter.

Fästdonets bricka eller teleskophylsa får inte ha diameter större än 40 mm.

Vid isoleringstjocklek större än 20 mm skall fästdon med teleskopfunktion användas. 

Om övriga krav på fästdon: Se avsnittet Infästningsplan under fliken Projekteringsanvisningar.

Värmeisolering

Värmeisolering får vara av 

•	 Mineralull (glasull, stenull)

•	 Cellplast (EPS, XPS, PIR, PUR)

•	 Cellglas
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Värmeisolering av mineralull skall ha en sådan kompressionshållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 30 kPa enligt SS-EN 826.

•	 Max 5 mm vid kortvarig punktlast 300 N enligt SS-EN 12430.

Värmeisolering av plastmaterial (EPS, XPS, PIR, PUR) skall ha en sådan kompressions-

hållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 80 kPa enligt SS-EN 13163.

•	 Max 2% till följd av krypning vid utbredd last om 24 kPa under 50 år.

Vid isolering i ett enda lag skall skivornas kanter vara falsade eller spontade. 

Tätskikt får inte läggas direkt på isolering av EPS. Mellan tätskikt och cellplast läggs 

mineralullsboard med tjocklek minst 20 mm.

Luft- och Ångspärr

Luft- och ångspärr (fuktskyddsskikt) skall ha ånggenomgångsmotstånd > 1 500 000 s/m 

(S
d 
> 35 m) om inte konstruktör föreskriver något annat. Luft- och ångspärr skall i övrigt 

uppfylla krav enligt SS-EN 13984 (bl. a åldersbeständighet).

Avvattningsbrunn 

Avvattningsbrunn skall vara av rostfritt stål med korrosionsresistens motsvarande minst 

1.4301 enligt SS-EN 10088-4. Godstjocklek skall vara minst 0,7 mm. Flänsen skall 

ha utrymme för minst 150 mm anslutning av tätskikt. Flänsen skall ha en perforering 

 (stansade hål Ø ca 5–10 mm) som täcker minst 25 % av flänsytan.

Fotplåt

Fotplåt av stål skall vara belagd med aluzink, PVF2, polyester- eller polyuretanbaserad 

lack. Fotplåt av stål får vara maximalt 2 m lång. Fotplåt av aluminium får vara maximalt 

1,2 m lång. Fotplåt av rostfritt stål skall ha perforerad yta för anslutning av tätskikt 

 (perforering med hål Ø 5–10 mm, minst 25 % av ytan). 

Migreringsspärr

Migreringsspärr på gammalt tätskikt av PVC skall vara av polyester, polypropen, mineral-

ullsfilt eller glasfilt med en minsta vikt av 300 g/m2.
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projekteringsanvisningar 
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för mekaniskt 

infästa tätskikt. För mer information se STG:s övriga information om projektering av tak 

och terrasser.

Underlag

Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar 

begränsas till maximalt 30 mm. 

Infästningsplan

För varje tak skall infästningsplan upprättas. Infästningsplanen skall redovisa typ av  

fäst don, och hur tätt fästdonen skall placeras inom takets olika delytor. Dimensionering  

av infästningar görs enligt SS-EN-1991-1-4. 

Infästningsplanen skall innehålla 

•	 Uppgifter om objektet så att det kan identifieras,

•	 uppgift om vem som upprättat infästningsplanen,

•	 uppgift om vem som monterat tätskiktet (entreprenören),

•	 datum för montaget,

•	 typ av fästdon, 

•	 typ av tätskiktsmatta,

•	 zonindelningar,

•	 infästningsavstånd inom respektive zon.

För infästning i underlag av lättbetong gäller speciella krav. Kontakta STG:s representant 

för mer information.

Avvattning

Allmänt gäller att taket skall utformas så att det aldrig bildas mer än 30 mm kvarstående 

vatten. Kvarstående vattensamlingar med djup mer än 30 mm skall åtgärdas, t. ex. genom 

uppbyggnad av fall med kilar av värmeisolering.

Ränndalar

Ränndalar bör utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna (s.k. horisontell 

ränndalsbotten).

Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen  

och ned mot ränndalsbottnen.

Takavvattningsbrunnar

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga 

nedböjningar. Detta innebär normalt att takbrunn skall placeras mitt i takstolsfack.
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Med traditionellt avvattningssystem av frifallstyp och brunnar med dimension 110 mm 

kan man normalt dimensionera med en brunn per 500 m2 takyta. Det bör dock finnas en 

avvattningsbrunn i varje takstolsfack med spännvidd över 4 m.

Takbrunnen har normalt en fläns med total bredd cirka 400 mm. Denna fläns får 

inte vikas eller klippas. Det är därför viktigt att brunnar inte placeras alltför nära sarger, 

väggar och annat som kan göra att det blir alltför trångt runt brunnen för att tillåta ett 

säkert montage. Avståndet från flänskant till närmaste hinder bör vara minst 100 mm. För 

normala brunnar innebär detta att avståndet från brunnscentrum till närmaste hinder skall 

vara > 400 mm.

Tappstycke från brunn får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har satts igen 

av skräp eller is). 

Bräddavloppen skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt. 

Utloppsrörets dimension skall vara minst 50 mm. 

Det skall finnas minst ett bräddavlopp per ränndal. Bräddavlopp bör finnas i båda 

ändarna av ränndalen.

Tappstycke från bräddavlopp får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Utlopp från bräddavloppet bör förläggas till en plats där det tidigt blir uppmärksam-

mat att bräddavloppet har trätt i funktion och även så att utrinnande vatten inte orsakar 

skador eller missfärgningar på fasad eller andra byggnadsdelar. 

Hinder i fallriktningen

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.

Figur 1: Exempel på takutformning: Horisontella ränndalar (utan kiluppbyggnad mellan 

brunnarna), bräddavlopp i varje ränndal. Ränndal längs sarg indragen 500 mm från sargen.
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Projektering vid renovering

Vid renovering bör taket uppdateras till modernt utförande. Detta kan till exempel avse 

personsäkerhet (skydd mot fall), avvattningssystem, värmeisolering, m. m.

Delrenovering

Olika delar av taket slits olika hårt, och kan dessutom ha olika stor betydelse för takets 

goda funktion. Vid renovering kan det därför ofta vara lämpligt att renovera endast vissa 

delar, medan andra delar lämnas vara kvar i orört skick. Så kan t. ex. avvattningsbrunnar 

och ränndalar göras om, eftersom det är här som risken är störst för en svår skada om 

någon del inte skulle fungera som avsett. Själva takytan kan ofta lämnas orörd.

På detta vis kan man utföra en begränsad renovering och på så sätt bättre utnyttja 

materialens potentiella livslängd.

Delrenoveringen kan göras mer eller mindre omfattande: Utöver brunnar kan det t. ex. 

vara motiverat att byta fotplåtar om dessa är i dåligt skick. Likaså kan det vara lämpligt  

att riva bort inklistringsplåtar och ersätta dem med moderna lösningar, eftersom det har 

visat sig att inklistring mot plåtytor ofta lossnar och orsakar läckage.

Omläggning på befintlig PVC-duk

Före läggning av tätskiktsmatta på befintlig PVC-duk täcks ytan med ett migreringsskydd 

av fiberduk (glas-, polyester eller polypropen) med vikt minst 300 g/m2. Detta görs för  

att förhindra mjukgörarvandring från PVC-duken till tätskiktsmattan. Alternativt rivs  

PVC-duken och lämnas till återvinning.

Montering 
Förberedande arbeten

Kontroll av material

Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.

Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.

Kontrollera att takytan ger rimliga förutsättningar för tätskiktsmontaget. Det får t. ex. 

inte vara så trångt mellan olika hinder att tätskiktet inte kan monteras på ett korrekt sätt.

Kontroll av underlag

Underlag för värmeisoleringsmaterial skall ha en ytjämnhet minst motsvarande brädriven 

betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större än 

5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.

Om tätskikt skall läggas direkt mot fast underlag kontrolleras att underlaget är fritt 

från skräp och skarpa kanter som skulle kunna punktera tätskiktet. Underlaget skall vara 

så slätt att tätskiktsmattan får stöd mot fast underlag överallt. Ytan skall minst motsvara 

brädriven betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större 

än 5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.
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Kontrollera att utloppsrör för avvattningsbrunnar inte sitter alltför nära hinder (brunns-

flänsen måste få plats – se under Takavvattningsbrunnar ovan.) Avståndet från utlopps-

rörets centrum till närmaste hinder bör vara minst 400 mm.

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Kontrollera att plåtarna är sammanskruvade så att underlaget har avsedd bärförmåga.

Skräp, snö, is eller vatten rensas bort så att det inte lämnas kvar under ångspärren eller 

i isoleringen.

Plåtarna borras för att möjliggöra dränering: TRP-n borras (Ø 8 mm) i lägsta punkten 

i bottnen av varje well, mitt i takstolsfacket, med ett hål på varje sida om upphöjningen 

i wellbottnen. Hålen placeras med hänsyn till fallriktningen så att kvarstående vatten 

undviks så långt som möjligt. 

Underlag av träpanel, inklusive råspontluckor

Kontrollera att träpanelen inte har fuktkvot högre än 18%. Tänk på att mätinstrumentet är 

kalibrerat vid rumstemperatur – det ger därför alltför låga värden vid låga temperaturer!

Underlaget skall täckas med underlagstäckning (typ YAM2000 eller högre) i direkt 

samband med att underlaget monteras.

Underlag av gammalt tätskikt

Eventuella skador i det bärande underlaget åtgärdas. Den gamla ytan skall vara torr innan 

nytt tätskikt monteras.

Underlag av gammal tätskiktsmatta: Blåsor och veck skärs ned så att plant underlag 

erhålls. Eventuella nivåskillnader kan jämnas ut med stycken av tätskiktsmatta. Gamla 

kappor skärs bort så att det nya tätskiktet kan fästas direkt mot underlaget.

Underlag av gammal PVC-duk: Migreringsspärr läggs ut på PVC-duken för att hindra 

mjukgörarvandring till den nya tätskiktsmattan.

Luft- och Ångspärr

Generellt gäller att skarvar som tätas med dubbelhäftande skarvband eller tejp utförs 

med 200 mm överlapp. Skarvband eller tejp skall vara särskilt anpassad för  ändamålet 

(bl. a. avseende åldersbeständighet).

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Luft- och ångspärr läggs på en undre värmeisoleringsskiva. Läggning direkt på profil-

toppar accepteras inte.

I tak över uppvärmda byggnader placeras ångspärren så att minst två tredjedelar av den 

totala isoleringstjockleken ligger ovanför ångspärren. Undantag från detta kan föreskrivas 

av konstruktör. Undantag är vanliga när det gäller kylhus, fryshus och simhallar, m. fl.
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Luft- och Ångspärren ansluts lufttätt vid avslut mot sarger, huvar, och andra genom-

föringar. Anslutningen utförs med för ändamålet avsedd tejp, klämlister el dyl. Folien bör 

monteras med visst slack för att inte eventuella sättningar i taket skall orsaka spänningar  

i folien så att den lossnar.

Underlag av betong, lättbetong

Underlaget skall vara fritt från skräp och skarpa kanter som kan orsaka hål i ångspärren.

Luft- och ångspärr av plastfolie som enbart kläms med isoleringsskivor läggs med 

500 mm överlapp i skarvarna. Om skarvarna tejpas med dubbelhäftande skarvband kan 

överlappet anpassas till vad som behövs för att skarvbandet skall få plats.

Värmeisolering

Värmeisolering i flera skikt skall läggas med förskjutna skarvar. Skivor skall skjutas ihop 

så att inga glipor lämnas kvar mellan skivorna. Maximal tillåten bredd på glipor är 3 mm. 

Större glipor skall tätas.

Värmeisolering skall placeras så, att varje skiva hålls fast av minst ett av tätskiktets 

fästdon.

Mellan tätskikt och isolering av EPS eller XPS skall läggas mineralullsboard med tjocklek 

minst 20 mm.

Tätskikt – generellt

Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande 

anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.

Allmän yta

Våder läggs normalt i takfallets riktning. Om takfallet kräver mer än en hel rull-längd, 

bör våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 2. Detta görs 

för att undvika alltför många lager tätskikt i det hörn där annars fyra våder skulle mötas. 

Ett lämpligt förfarande är även att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre 

våder, se Figur 3. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled. Detta ger taket ett bättre 

utseende, och minskar risken för krympningsrelaterade problem.

Vid längsskarvs ände skall den stenfria kanten i undre vådens hörn snibbas i 45° vinkel, 

se Figur 4.

Fästdonet (skruv med någon form av bricka) skall placeras centriskt i den stenfria 

 kanten. Syftet med detta är att våderna skall svetsas samman på båda sidor om fäst-

donet. Detta krävs för att infästningen skall få rätt skarvhållfasthet vid kraftig vind-

belastning. 
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Figur 2: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att undvika 

alltför många lager tätskikt i hörnor där det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra.

Figur 3: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med tvärgående 

våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar mellan våderna.
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Figur 4: I längsskarvs ände snibbas undre vådens hörn. Detta görs för att förebygga 

kanalbildning i svetsskarven.

1/31/31/3

Figur 5: Fästdonet placeras centriskt i den stenfria kanten. Svetsen skall täcka hela bred-

den på den stenfria kanten. Svetsningen skall alltid göras på båda sidor om fästdonet.
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Placering av fästdon

Fästdonets bricka skall placeras centriskt i den stenfria kanten så att övre och undre våd 

svetsas samman på båda sidor om brickan. Vid 40 mm diameter på brickan ger detta 

40 mm svetsad bredd på båda sidor om brickan. 

Det är viktigt att svetsning sker på båda sidor om brickan, eftersom utdragshållfast-

heten för fästdonet annars blir sämre än vad man har förutsatt i beräkning av infästnings-

planen.

Svetsning av skarvar

Skarvar svetsas samman med varmluftsutrustning och tryckrulle. Det är viktigt att värmen 

fördelas så att asfalten smälter både på undre vådens ovansida och på övre vådens under-

sida. Plastfolien över asfalten måste brännas bort helt. Av brandsäkerhetsskäl får så kallad 

”öppen låga” inte användas.

Värme och tryck anpassas så att 

•	 hela överlappsbredden svetsas samman (120 mm) och så att 

•	 det flyter ut en jämn asfaltsträng om cirka 5 millimeter. 

Observera att utflytet i sig inte är något mått på svetsningens kvalitet! Det krävs därför 

att man med jämna mellanrum, och särskilt vid svåra väderförhållanden, skär prover ur 

skarven för att kontrollera att full svetsbredd har uppnåtts. Som generell riktlinje gäller att 

ett svetsprov skall skäras ut i början av varje montagedag. (Hålet skärs ungefär #200 mm 

och täcks med ett helsvetsat stycke i format # 400 mm.)

Tvärskarv utförs med 150 mm svetsat överlägg. Värmen skall fördelas så att granulat-

beläggningen på undre våden sjunker ned i asfalten. Skarven pressas samman med 

tryckrulle. Det är viktigt att uppnå full svetsbredd för att förebygga problem pga tätskikts-

produktens naturliga krympning i värme. Precis som för längsskarvar bör därför svetsprov 

tas ut en gång i början av varje arbetsdag.

Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt

Svetsning mot plåtar med längd mer än 300 mm får inte utföras. Undantag från detta är 

endast fotplåt och brunnsfläns. Även svetsning mot kortare plåtar bör undvikas. Plåt skall 

alltid vara väl rengjord (avfettad).

I syfte att minimera risken för framtida fuktproblem i taket, bör tätskiktet avslutas med 

lufttät anslutning till alla sarger och andra detaljer som förekommer på taket (d. v. s. svet-

sad anslutning plus mekanisk infästning). Eftersom denna svetsning endast avser att skapa 

lufttäthet ställs inget särskilt krav på svetsbredden. Ett rimligt mått är 30 mm eller mer.

Montering i kyla

Vid kall väderlek bör rullarna förvaras i uppvärmt utrymme så att de inte är alltför stela 

vid utläggningen, eftersom en stel rulle inte kommer att sträcka ut fullständigt vid utlägg-

ningen. Om den då fästs in och svetsas fast omedelbart efter utläggningen finns risk att 

det bildas tvärgående veck i våderna några dagar efter montaget.
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Varmhållningen kan ofta ordnas med ett enkelt tält (som förankras på ett säkert sätt) och 

en lämplig värmekälla som uppfyller kraven på säkerhet avseende elektricitet vid utom-

husbruk. Värmen tillförs med måtta och så riktad att rullarna inte skadas eller mjuknar så 

att de riskerar att falla omkull.

Om man inte har möjlighet att hålla rullarna någorlunda varma, kan man istället välja 

att rulla ut våderna och låta dem ligga och sträcka ut en stund innan man fäster in och 

svetsar. Detta förfarande är dock inte helt riskfritt och bör därför undvikas om möjlighet 

finns.

Tätskikt – detaljer

Följande anvisningar om hur detaljer skall utformas baseras på AMA Hus och på STG:s 

erfarenheter. Anvisningarna skall följas för att garantin från STG Skandinaviska Tak-

garantier AB skall gälla fullt ut. Om annat utförande avtalas mellan tätskiktsentreprenör 

och beställare är det lämpligt att skriftligen informera beställaren om att Takgarantin då 

eventuellt inte gäller i sin fulla omfattning. I tveksamma fall rekommenderas samråd med 

STG:s representant.

Infästningar på tätskiktsytan

Detaljer som skall fästas direkt på tätskiktets yta, t. ex. livlinefästen, skall vara utformade 

•	 antingen så att tätskiktet är uppdraget mot detaljen minst 50 mm över tätskiktsytan,

eller så att 

•	 Tätskiktet löper obrutet under detaljen. 

Bultar m. m. för infästning av dessa detaljer får inte bryta igenom tätskiktet i nivå med 

tätskiktsytan.
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Detalj 1A: Anslutning till vertikal yta

A: Hårt underlag

>50

>150

50-100

200-300

>150

1. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp  

50–100 mm mot vertikalen.

2. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

3. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm på vertikala ytan. Kapporna skall vara maximalt 2 m 

långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.

4. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta. 

5. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och 

bricka: c/c 300). 

6. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant.

För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta ca 30 mm mot 

vertikalen. 

Vid mjuka underlag, som t. ex. mineralull, krävs förstärkning enligt Detalj 1B.
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Detalj 1B: Anslutning till vertikal yta

B: Mjuka underlag 

>50

>150

100

200-300

150
200-250

Detta utförande väljs om takisoleringen består av enbart mineralull eller andra mjuka 

material. 

1. Remsa av YEP (minst 3500) dras från 150 mm ut på takytan och 100–150 mm upp på 

vertikalen. Remsan skall monteras med skarp vikning i vinkeln.

2. Remsan fästs mekaniskt till underlaget och till vertikalen. Infästning görs med pappspik 

c/c 100 mm eller skruv och bricka c/c 200 mm.

3. Fortsätt montaget enligt anvisningar för Detalj 1A.

För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta 30 mm mot 

 vertikalen. Det är inte lämpligt att svetsa längre ned eftersom detta kan medföra alltför 

hårda dragpåfrestningar i materialet om tätskiktet skulle belastas nära vertikalen. 

(Motiv: Detaljen är utformad för att förebygga stora dagpåfrestningar i materialen till 

följd av mekanisk belastning tätt intill vertikalen. Med det anvisade utförandet kommer 

dragkraften i första hand att tas upp av YEP-remsan, som därför måste fästas in meka-

niskt. Kappan skall vara lös på vertikalen så att de töjningar som ändå uppstår i den kan 

fördelas över en lång sträcka.)
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Detalj 1C: Anslutning till vertikal yta med rörelsefog

>50

>150

50–100

200–300

>150

                Remsa
          Kappa
Tätskikt

Rörelsefog

1. Vertikal skiva med höjd ca 300 mm förankras i underlaget (med lämpliga vinklar eller 

liknande). Infästningar för skivan får inte sticka upp så att de kan skada tätskiktet.

2. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp  

50–100 mm mot skivan.

3. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

4. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm på vertikala ytan. Kapporna skall vara maximalt 2 m 

långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.

5. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikala skivan. 

6. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: 

c/c 300). Om kappans överkant även svetsas mot vertikalen kan c/c-avstånden dubblas.

7. Remsa av underlagstäckning typ YEP 2200 eller av tätskiktsmatta hängs från  vertikala 

ytan och ut över den uppdragna kappan. Remsan dras ned så att den överlappar 

 kappan med minst 100 mm.

8. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant.

OBS! Vid denna konstruktionsdetalj är det inte möjligt att säkerställa takets lufttäthet via 

tätskiktsmontaget. Lufttätheten måste istället säkras längre ned i rörelsefogen. Ansvarig 

konstruktör anvisar hur detta skall utföras.
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Detalj 2: Utförande över krön

Kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

Min 50 mm

Underlagstäckning
minst YEM 2000

Krönbeslag 
enl plåtproj.

Minst 150 mm

1. Tätskikt och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1 (A/B/C)

2. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlags-

täckningen fästs mekaniskt.

3. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa kappan med minst 150 mm. 

Fritt avstånd från takyta till nederkant plåt skall vara minst 50 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och underlagstäckning.
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Detalj 2B: Utförande över krön, med hög intäckning

Kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

Underlagstäckning
minst YEM 2000

Krönbeslag enl plåtproj.

Minst 150 mm

Hängande kappa,
mek infäst
strängsvetsad >50%

1. Tätskikt och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1 (A/B/C).

2. Hängande kappa av vertikala våder monteras med strängsvetsning på minst 50 % av 

vådytan samt med mekanisk infästning (skruv och bricka) i stenfria kanten c/c 300 mm 

samt i ovankant c/c 300 mm. 

3. Den hängande kappan ansluts till (nedre) kappan med överlapp svetsat minst 150 mm.

4. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlagstäckningen 

fästs mekaniskt. Underlagstäckningen skall överlappa hängkappan med minst 150 mm.

5. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa kappan med minst 150 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och underlagstäckning.
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Detalj 3: Anslutning till takavvattningsbrunn 

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

1. Avståndet från brunnsflänsens kant till närmaste hinder skall vara > 100 mm. 

2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.

3. Ett understycke YEP 3500 med bredd så att det når 100 mm utanför brunnsflänsen  

åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet. Hål för brunnen skärs ut.

4. Understycket värms så att bitumenet flyter. Värm brunnsflänsen och tryck ned 

 brunnen och flänsen så att asfalt väller upp genom perforeringshålen. Avsikten är att 

asfalten skall klistra mot hela undersidan av brunnsflänsen!

5. Brunnen förankras mekaniskt till underlaget.

6. Kappa i format ca 1×1 m av tätskiktsmattan placeras centriskt över brunnsutloppet 

och helsvetsas mot både brunnsflänsen och den utstickande kanten av understycket. 

Kappans längd (i ränndalsriktningen) avpassas så att inte längsskarvar i takfallsvåderna 

placeras just ovanpå skarven mellan ränndalsvåd och kappa.

7. Ränndalsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. Snedskär ränndalsvåderna 

där överlapp från takfallsvåderna kommer ned (snedskärning enligt figur 4 ovan).

8. Takfallsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. 

9. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel. 

10. Fläns till brunn och bräddavlopp får inte vikas eller klippas.
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Detalj 4: Anslutning till ränndalsvåd

Takfallsvåd
Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

Takfallsvåd
Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

1. Över utloppsrör för takavvattning läggs separat stycke tätskiktsmembran YEP 3500  

i format 1×1 m enligt Detalj 3 sidan innan.

2. I bottnen av ränndalen läggs remsa av tätskiktsmembran minst YEP 3500 i bredd  

ca 30 cm. Remsan fästs mekaniskt till underlaget enligt nedre figuren.

3. Ränndalsvåd (med stenfri kant på båda sidor) i bredd 1 m läggs längs med och 

centriskt i ränndalen och svetsas till remsan.

4. Tvärskarvar i ränndalsvåden utförs med 150 mm svetsbredd.

5. Ränndalsvåden fästs mekaniskt till underlaget. Takfallsvåder ansluts med 150 mm 

svetsbredd.
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Detalj 5: Takfot med hängränna

1. Rännkrokar fälls ned och fästs i underlaget.

2. Remsa av minst YEP 2200 läggs längs takfoten och fästs mekaniskt. Remsans bredd  

30 cm.

3. Fotplåt monteras ovanpå remsan.

4. Fotplåten rengörs noggrant från smuts och fett.

5. Längsgående våd bredd 50 cm svetsas till fotplåten och remsan och fästs mekaniskt  

till underlaget.

6. Takfallsvåder ansluts till den längsgående våden. Överlapp 150 mm, svetsbredd  

120–150 mm. Hörn i undre våd snibbas i 45° vinkel under överlägget i längsskarven.
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Detalj 6: Intäckning av hinder  

(brandgasventilator, sarg runt installationer, m. m.)

Hinder kan i princip täckas in enligt nedanstående figurer. I detta fall avses en huv som 

täckts med underlagstäckning, och som senare skall kläs med plåt. I andra fall kan en 

likartad uppdragning av tätskiktets kappor tillämpas.

Uppdragningarnas höjd skall vara minst 200 mm om det inte är uppenbart att mindre 

kan accepteras.

Intäckningen påbörjas på nedströmssidan. Kanter på kapporna snedskärs så att vatten 

rinner bort från huvens hörnor. 

Vid lutning 1:40 eller mindre skall förtillverkade hörnförstärkningar monteras i hörnen 

innan tätskiktet dras upp. 

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar förhindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.
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Detalj 7: Avslut vid fasad regel (med hängskiva)

>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

1. Fasad regel fästs mekaniskt till underlaget. Avskilj från underlaget med fuktskyddsskikt 

typ YEP 2200. Kontrollera att regeln inte har fuktkvot högre än 18 %.

2. Tätskikt dras fram och upp på den fasade sidan. Tätskiktet fästs mekaniskt till under-

laget direkt intill regeln.

3. Kappa av tätskiktsmatta dras från 150 mm ut på takytan, helsvetsas till tätskikt och 

läggs lös över regeln, ned på dess utsida och något nedanför regeln. Kappan spikas till 

regelns utsida.

4. Plåtavtäckning monteras enligt handlingar. Plåten fästs med fästbleck och klammer  

 eller liknande. Plåten får inte fästas med skruv som bryter igenom tätskiktet (typ 

 ”farmarskruv” med EPDM-bricka). 
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Detalj 8: Utförande över rörelsefog

Glidskikt enligt texten Längsgående våd,
bredd minst 50 cm

Tätskiktsvåd

Vid rörelsefog i underlaget måste det säkerställas att rörelsen i underlaget fördelas över 

en bred sträcka av tätskiktet. Annars finns risk att tätskiktets dragbrottöjning överskrids 

så att tätskiktet brister. Därför avskiljs tätskiktet från underlaget med ett glidskikt som 

förhindrar at tätskiktet fäster i underlaget intill fogen.

Följande anvisning avser rörelsefogar där fogbredden ökar maximalt 15 mm från läget  

vid montaget. Om större rörelser kan förväntas krävs speciell projektering.

1. Glidskikt monteras över rörelsefogen så att det täcker 150 mm ut åt vardera hållet. 

Glidskiktet kan utgöras av två (2!) lager åldersbeständig plastfolie (polyeten, minst 

0,2 mm), eller 20 mm mineralullsboard.

2. Våd av tätskiktsmattan, bredd minst 50 cm, monteras centriskt längs fogen. Våden 

fästs in mekaniskt till underlaget på båda sidor om fogen.

3. Tätskiktsvåder från takytan ansluts till den längsgående våden.
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Detalj 9: Utförande över nock

Minst 120 mm
svetsbredd

1. I de fall tätskiktsvåderna avslutas vid nocken täcks nocken med längsgående våd, 

bredd minst 300 mm. Svetsbredd i överlapp in på takfallsvåderna skall vara minst 

120 mm.

2. Vid lutning 1:40 eller mindre kan våderna dras förbi nocken utan att nockkappa 

 används. Detta förutsätter dock att nocken ligger vinkelrätt mot takfallet eftersom 

 våder som ligger rakt i takfallsriktningen annars inte linjerar med varandra på ömse 

 sidor om nocken. 

(Lutningsgränsen 1:40 motiveras av att det vid större lutning är svårt att svetsa säkra 

längsskarvar förbi nocken.)



26

Fuktsäkerhet under Montagetiden
Det är viktigt att undvika att fukt byggs in i taket. Fukt kan annars orsaka försämrad 

värmeisolering, dropp inomhus och fuktskador om det finns fuktkänsliga material  

i  konstruktionen.

För att förhindra att fukt byggs in är det viktigt att efter avslutat arbete varje dag  

täcka in underlag, utlagd isolering och – framförallt – kanten på den isolering som  

lagts ut och täckts in. Intäckningen kan göras med plastfolier som hålls på plats med 

lämpliga tyngder. 

Snö skall skottas bort innan utläggning av isolering och tätskikt görs. Detta gäller 

speciellt vid underlag av trapetsprofilerad plåt, men även på betongytor, m. m.

åtgärder vid arbetsdagens slut
•	 Utläggning av ångspärr, isolering och tätskikt görs i sådana sammanhängande etapper 

att man vid uppehåll i arbetet kan vika upp plastfolien ovanpå tätskiktet så att regn-

vatten inte kan tränga in i isoleringen.

•	 Varje dag avslutas arbetet med att folien viks upp och kläms fast på alla sidor där 

 isolering annars ligger öppen så att vatten skulle kunna rinna in i isoleringen. Folien  

bör därvid nå ca 500 mm in på tätskiktet. 

•	 Alla fogar i utlagt tätskikt skall vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.

•	 Vid arbetsdagens slut borras TRP-n (så som beskrivits ovan) runt om den färdigställda 

tätskiktsytan.

driFt, skötsel, underhåll
Tillsyn

Takytan ses över minst två gånger per år, lämpligen efter lövfällningen på hösten och 

sedan snarast efter vintern sedan all snö och is runnit av. Skräp som kan sätta igen 

av vattningsbrunnar rensas bort. Defekter i tätskiktet repareras.

Skottning

Vid behov skottas taket för att undvika överbelastning av den bärande konstruktionen. 

Skotta inte helt rent, utan lämna kvar ca 10 cm snö. På så sätt undviks risken att man 

skadar tätskiktet.

Använd inte spett, yxa eller liknande föremål för snö- och isröjning.

Underhåll

Tätskikt av SBS-modifierad bitumen fordrar inget underhåll. Strykning med takmassa är 

inte nödvändig och kan i vissa fall vara skadlig. Strykning med takmassa kan däremot 

tillgripas när taket blivit så gammalt att granulatet börjat falla av i alltför stor omfattning. 

Takmassan ersätter då granulatet som UV-skydd för SBS-asfalten.
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