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Tätskiktssystem 5A för terrasser är unikt såtillvida att det kombinerar ett enlagstätskikts
goda ekonomiska prestanda med tvålagstäckningarnas läckagesäkra detaljutformningar
samtidigt som det erbjuder bra förutsättningar för ett enkelt och säkert arbetsutförande.

Enlags- kontra tvålags-tätskiktssystem
I ett enlagssystem skapas täthet i tätskiktets skarvar och avslutningar i ett enda arbets
moment. Med moderna tätskikt och modern skarvningsteknik är detta i de flesta fall fullt
tillräckligt. Fördelen med enlagstätskiktet är den snabba produktionen, och den minimala
materialförbrukningen.
I ett tvålags tätskiktssystem skapas tätheten i alla skarvar och detaljer med två separata
arbetsmoment, d. v. s. man skapar täthet två gånger, i två separata skikt av tätskiktssyste
met. Säkerheten mot läckage blir därmed mycket hög, vilket är tvålagssystemets signum.
Äldre tiders klistrade tvålagssystem blev dock mycket dyra att installera och medförde också
en riskabel arbetsmiljö eftersom de förutsatte hantering av varmasfalt på arbetsplatsen.
Enlagstäckning på terrassytor utförs normalt med tätskiktsmatta av kvalitet YEP
6500. Denna extremt robusta matta ger mycket hög säkerhet mot mekaniska skador,
både under installationen och under driftsskedet. Mattan kan dock, just på grund av sin
robusthet, vara svår att montera vid detaljanslutningar. Paradoxalt nog innebär alltså den
höga kvaliteten på själva tätskiktsmattan att just detaljerna – tätskiktets känsligaste delar
– blir svåra att utföra med lyckat resultat. Därför bygger Tätskiktssystem 5A istället på
att detaljer utförs med tunnare, smidigare produkter som ger ett säkrare montage, och
på att just detaljerna utförs som tvålagstäckningar, d. v. s. täthet skapas två gånger, i två
separata arbetsmoment.
Med Tätskiktssystem 5A för terrasser kombineras alltså det bästa från två världar:
Ute på terrassytan utförs tätskiktet som ett enlagstätskikt, baserat på en kraftig tätskikts
matta (YEP 6500). Detaljer och avslut utförs däremot med ett undre skikt av tätskikts
matta typ YEP 3500 och ett övre skikt av typ YEP 3500 eller av tätskiktsmatta avsedd för
exponering (t.ex Bitumelit SBS5800 eller Temaflex SBS 5500).
Med den infästningsteknik som används i detta system kommer det att finnas en
infästningssvets runt varje enskild tätskiktsvåd. Detta innebär att om ett läckage trots
allt inträffar, så kommer läckagepunkten att vara enklare att hitta än om tätskiktet ligger
löslagt på ytan.
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Allmänt
Tätskiktssystem 5A används som inbyggt tätskiktssystem på terrassytor med lutning från
0° till 14° (1:4). Som minsta lutning rekommenderas dock 1:40. Systemet är inte avsett för
trafikerbara ytor.
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
STG:s Tätskiktssystem 5A omfattar följande komponenter:
Tätskiktsmatta, ytor: Temaflex Membrane YEP 6500 eller likvärdigt.
Kappor, övre skikt:

Bitumelit SBS5800, Temaflex SBS 5500, TechnoElast K-YS
170/5500 eller likvärdigt.

Kappor, undre skikt:

YEP 4500.

Underlagstäckning:

YEM 2000 eller högre.

Primer:

TechnoNicol Primer, Auson, Båknol.

Värmeisolering
Isolering som läggs under detta tätskiktssystem skall ha erforderliga mekaniska
egenskaper för att bära överbyggnaden utan att sättningar uppstår efter lång tid.
Isolering som läggs under detta tätskiktssystem måste ha egen infästning till under
laget samt medge strängsvetsning av tätskiktet till isoleringen. Tänkbara isoleringsmaterial
är cellglas eller PIR-isolering med ytskikt anpassat för svetsning.
Isolering som läggs ovanpå tätskiktet skall ha tillräcklig dränerande förmåga för att inte
förhindra avrinning.
Avvattningsbrunn
Avvattningsbrunn skall vara av rostfritt stål med rosttröghet motsvarande minst kvalitet
1.4301 enligt SS-EN 10088. 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 ca Ø 5–10 mm) som täcker minst 25 % av flänsytan.
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Fotplåt
Lackerad fotplåt skall vara av rostfritt stål. Plåten skall vara perforerad över anslutnings
ytan med hål Ø ca 5–10 mm motsvarande minst 25 % av ytan.

Projekteringsanvisningar
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för detta tät
skiktssystem. Övriga, allmänna projekteringsanvisningar finns i STG:s övriga informations
material om projektering.
Underlag
Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar
begränsas till maximalt 30 mm.
Avvattning
Terrassen 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
Allmänt bör ränndalar utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna
(s. k. h
 orisontell ränndalsbotten).
Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen och
ned mot ränndalsbottnen. (Ränndalskil läggs under tätskiktet.)
Takavvattningsbrunnar
Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga
nedböjningar. Detta innebär normalt att takbrunn skall placeras mitt i takstolsfack.
Avstånd mellan brunnar dimensioneras med hänsyn till typ av avvattningssystem och
hänsyn till avrinningsmöjligheterna genom överbyggnaden.
Avståndet från flänskant till närmaste hinder skall vara minst 150 mm. För brunnar med
flänsmått # 400×400 mm innebär detta att avståndet från brunnscentrum till närmaste
hinder skall vara >350 mm.
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.
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Hinder i fallriktningen
Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen placeras
kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.

Överbyggnader
Lämpliga överbyggnader kan vara enligt följande:
Isolering över tätskiktet
1. Isolering (dränerande) – Fiberduk – Sättgrus – Plattor
2. Isolering (dränerande) – Fiberduk – (rotskydd samt intensivt grönt tak t. ex. enligt
leverantörens anvisningar)
I båda dessa system skall fiberduken förhindra igensättning av isoleringens dränerings
vägar. Följ anvisningar från leverantör av fiberduken.
Isolering under tätskiktet
(Isolering av cellglas eller PIR som klistras till underlaget och medger strängsvetsning
av tätskiktet.)
1. Fiberduk – Singel
2. Fiberduk – Sättgrus – Plattor
3. Fiberduk – Rotskydd – intensivt grönt tak t. ex. enligt leverantörens anvisningar
4. Glidskikt (2×0,2 mm PE-folie) – Överbetong – yta (Klinker/grus/plattor)
(rörelsefogar i överbetongen dimensioneras mht rörelser i betong och klinker)
Fiberdukens uppgift är att skydda tätskiktet mot mekaniska påkänningar från singel
och sättgrus. Följ leverantörens anvisningar vid val av fiberdukskvalitet.

Montering
Förberedande arbeten
Kontroll av material
Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.
Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.
Vid kall väderlek bör tätskiktsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme före montaget.
Kontroll av underlag
Underlaget skall medge strängsvetsning av tätskiktet. Vanliga underlag är betong och
lättbetong.
Ytan skall ha erforderlig hållfasthet. Gjuthud på betong eller liknande defekter som
ger svag yta får ej förekomma.
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Underlaget skall vara 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.
Kontrollera att utloppsrör för avvattningsbrunnar inte sitter alltför nära hinder (brunns
flänsen måste få plats – se under Takavvattningsbrunnar ovan). Avståndet från brunns
flänsens till närmaste hinder måste vara minst 100 mm.
Avstånd mellan olika detaljer måste vara sådant att tätskiktet kan monteras på ett
säkert sätt. Ventilationshuvar och liknande får inte stå så tätt ihop att det inte finns
tillräcklig plats att arbeta med tätskiktet.
I detta system är det inte i första hand svetsningen till underlaget som sörjer för vind
lasthållfastheten. Svetsningen är huvudsakligen till för att hindra läckagevatten från att
rinna långt från läckagepunkten. Det krävs dock att överbyggnaden har tillräcklig tyngd
i förhållande till förekommande vindlaster.
Underlaget skall strykas med asfaltsprimer. Härvid gäller följande:
• Primer får ej strykas på underlag som är kallare än +5° C.
• Underlagets temperatur skall vara minst 3° högre än luftens daggpunkt. Detta gäller
både då primer stryks och senare då tätskiktet svetsas.
• Primer skall ha torkat helt innan tätskikt monteras.
• Primer får ej vara smutsig av sand och andra partiklar. Strykning av primer skall därför
normalt utföras tidigast (!) dagen före montering av tätskikt.
• Kondens (eller is) får inte finnas på primern vid svetsning av tätskikt.
Värmeisolering
Om entreprenaden även omfattar montering av värmeisolering under tätskiktet gäller
följande:
• Isoleringsmaterialet skall monteras med väl sammanskjutna fogar.
• Eventuell klisterasfalt skall fylla fogar fullständigt.
• Den yta som täcks med isolering skall även täckas med tätskikt samma dag.
• Följ anvisningar från leverantör av isoleringsmaterialet.
Om entreprenaden omfattar montering av värmeisolering ovanpå tätskiktet gäller
följande:
• Isoleringen får inte fästas mekaniskt till underlaget så att tätskiktet bryts eller på annat
sätt skadas.
• Löst utlagd isolering skall förankras senast vid dagens slut.
Tätskikt – generellt
Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande
anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.
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Allmän yta
Våder läggs normalt i fallets riktning. Om fallets längd kräver mer än en hel rull-längd, bör
våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 1. Detta görs för
att undvika problem till följd av att fyra våder annars skulle mötas i vådhörnen. Ett alter
nativt, lämpligt förfarande är att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre
våder, se Figur 2. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled.
Vid längsskarvs ände skall kanten i den undre vådens hörn snedskäras (”snibbas”)
i 45° vinkel, se Figur 3. Snedskärningen skall skära bort halva överlappsbredden.

Figur 1: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att
undvika problem till följd av att det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra
i hörnen.
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Figur 2: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med tvär
gående våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar mellan
våderna.

8-12 cm

4-6 cm

Figur 3: I längsskarvs ände snedskärs (”snibbas”) undre vådens hörn. Detta görs för att
förebygga kanalbildning i svetsskarven. Snibbningen skall skära bort halva överlapps
bredden.
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Skarvsvetsning samt infästning till underlaget
I detta tätskiktssystem fästs tätskiktsmattan till underlaget genom sträng- och skarv
svetsning. Infästningen görs enklast i samband med att våderna rullas ut. Om annan
infästningsteknik används är det viktigt att säkerställa att våderna har hunnit sträcka ut
ordentligt innan de fästs in (t.ex genom att rullarna förvarats i uppvärmt utrymme eller
värmts i utrullat skick innan infästning görs.)
Strängsvetsningen innebär att tätskiktsmattan svetsas fast till underlaget genom
att asfalten smälts dels i den kant som sedan kommer att täckas av annan våd, dels
ungefär mitt på vådens bredd, något förskjutet mot den andra långsidan. Svetsningen
bör omfatta en bredd av ca 15 cm längs kanten och ca 20–30 cm vid mitten av våden.
Vid svetsning i kyla kan det vara viktigt att båda strängarna värms ungefär likartat för
att undvika att det skapas sneddragningar i våden.
I övre änden, där utrullningen börjar, svetsas varje våd till underlaget över hela
vådbredden. Svetsbredden bör vara 100–150 mm.

200-300 mm

ca 100 mm
ca 100 mm

Svetsas som överlapp
på nästa våd
b = 80-120 mm

Svetsas som överlapp
på nästa våd
b =150 mm

ca 100 mm

Figur 4: Omfattning av svetsbredder mot underlaget på respektive våd (sedd ovanifrån).
Långsidan (till vänster i bilden) och nedre tvärände svetsas mot nästa våd.
Skarvsvetsning i längsriktningen utförs med fullsvetsat överlapp i bredd 80–120 mm.
Värme och tryck anpassas så att
• hela överlappsbredden svetsas samman, och så att,
• det flyter ut en jämn asfaltsträng om ca. 5 mm.
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Tvärskarvar mellan våderna utförs med helsvetsat överlapp i bredd minst 150 mm. Även
närmast ovanför under tvärskarven skall svetsning utföras på hela vådbredden, se Figur 4.
Totalt skall svetsningen medföra att varje våd är svetsad längs samtliga kanter (samt
mitt på).
Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt
Inklistringsplåtar får inte förekomma. Undantag från detta är endast fotplåt och brunns
fläns. Plåt skall alltid vara väl rengjord (avfettad omedelbart före anslutning av tätskikt).
I syfte att minimera risken för framtida fuktproblem i taket, kan tätskiktet avslutas med
lufttät anslutning till alla sarger och andra detaljer som förekommer på terrassytan (d. v. s.
svetsad anslutning plus mekanisk infästning). Detta avtalas separat med beställaren.

Detaljutformning – Inbyggda tätskikt
Dessa anvisningar avser inbyggda tätskikt på terrasser, gårdsbjälklag och liknande.
Anvisningarna avser inte broar, parkeringsdäck eller andra körbara ytor.
Anvisningarna baseras på AMA Hus och på Eurotemas erfarenheter. Anvisningarna
skall följas för att garantin från STG Skandinaviska Takgarantier 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 fästas på ett
fundament (plint eller liknande) som når upp över den färdiga terrassytan. Tätskiktets dras
sedan upp på och över fundamentet. Slutligen täcks fundamentet med plåt eller annan
överbyggnad.
Inga genomföringar i tätskiktet får bryta igenom tätskiktet i nivå med tätskiktsytan.
Detta kan t. ex. avse bultar för infästning av räckesståndare, mm. (Enda undantag är
anslutning till avvattningsbrunn.)
Rörgenomföringar, ventilationskanaler mm förläggs i huvar som möjliggör uppdragning
av tätskiktet över färdig terrassyta.
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Detalj 1A: Anslutning till vertikal yta

Minst 250 mm över
färdig överbyggnad

50–100 mm över
färdig överbyggnad

200–300 mm
över färdig
överbyggnad

>150

>100

Observera särskilt att alla uppdragningshöjder refererar till den färdiga
överbyggnadens överyta!
1. Understycke (remsa) av YEP 4500 svetsas till ytan längs vertikalen från minst 250 mm
ut på ytan och dras upp och svetsas mot vertikalen till minst 200 mm över färdig över
byggnad. Tvärskarvar svetsas med 150 mm överlapp.
2. Tätskiktet från ytan (YEP6500) dras fram till vinkeln och svetsas till understycket med
svetsbredd minst 80 mm, samt till underlaget på en bredd av ca 100 mm.
3. Kappor, maximalt 2 m långa och med sådan bredd att de når 150 mm ut på tätskiktet
och 200–300 mm upp över färdig terrassyta skärs till. Kapporna skall vara av kvalitet
Temaflex SBS 5500 eller Astroflex SBS 6000 om de blir exponerade för solljus, annars
YEP 4500.
4. Kappan svetsas till underlaget, in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta och minst
150 mm ut på tätskiktsytan.
5. Kapporna dras upp mot vertikalen till minst 200 och maximalt 300 mm över den
färdiga terrassytan. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.
6. Kapporna svetsas mot vertikalen längs överkanten och fästs mekaniskt
(spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: c/c 300).
7. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant och
ned till 50-100 mm över färdig överbyggnads yta. Plåten får inte fästas med fästdon
som går igenom både plåt och tätskiktsmaterial. Plåten skall inte vara i kontakt med
överbyggnaden.
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Detalj 1C: Anslutning till vertikal yta med rörelsefog

Remsa
Kappa
Understycke

>150

200–300
över färdig yta

50–100 över
färdig yta

Rörelsefog

Minst 150

Minst 100

Observera särskilt att alla uppdragningshöjder refererar till den färdiga
överbyggnadens överyta!
Vertikal skiva förankras i underlaget (med lämpliga vinklar eller liknande). Infästningar
för skivan får inte sticka upp så att de kan skada tätskiktet.
1. Understycke (remsa) av YEP 4500 svetsas till ytan längs vertikalen från minst 250 mm
ut på ytan och dras upp och svetsas mot skivan till minst 200 mm över färdig över
byggnad. Tvärskarvar svetsas med 150 mm överlapp. Understycket fästs mekaniskt
i överkant till skivan.
2. Tätskiktet från ytan (YEP6500) dras fram till vinkeln och svetsas till understycket med
svetsbredd minst 80 mm, samt till underlaget på en bredd av ca 100 mm.
3. Kappor, maximalt 2 m långa och med sådan bredd att de når 150 mm ut på tätskiktet
och 200-300 mm upp över färdig terrassyta skärs till. Kapporna skall vara av kvalitet
Temaflex SBS 5500, Bitumelit SBS5800, TechnoElast K-YS 5500 eller likvärdigt om de
blir exponerade för solljus, annars YEP 4500.
4. Kappan svetsas till underlaget, in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta och minst
150 mm ut på tätskiktsytan.
5. Kapporna dras upp mot skivan till minst 200 och maximalt 300 mm över den färdiga
ytan. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.
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6. Kapporna svetsas mot skivan längs överkanten och fästs mekaniskt
(spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: c/c 300).
7. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant och ned till
50–100 mm över färdig överbyggnads yta. Plåten får inte fästas med fästdon som går
igenom både plåt och tätskiktsmaterial. Plåten skall inte vara i kontakt med överbyggnaden.
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.
Detalj 2: Utförande över krön

Krönbeslag
enl plåtproj.
Underlagstäckning
minst YAP 2200

200–300 mm

Minst 150 mm

50–100 mm över färdig överbyggnad

Understycke, kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

1. Tätskikt, understycke och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1A. Understycke och
kappa skall nå minst 200 mm över färdig överbyggnads yta.
2. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlagstäckningen
fästs mekaniskt och dras ned så den överlappar tätskiktets kappor minst 100 mm.
3. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.
Plåten skall överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm.
Fritt avstånd från takyta till nederkant plåt skall vara 50–100 mm.
Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och tätskiktsmaterial.
Plåten får inte stå i kontakt med överbyggnaden.
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Detalj 3: Anslutning till takavvattningsbrunn

Tätskiktsvåd
Tätskiktsvåd

Kappa, caKappa,
1x1 m

ca 1x1 m

Understycke YEP3500

Understycke YEP3500

1. Avståndet från brunnsfläns till närmaste hinder skall vara >100 mm.
2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.
3. Ett understycke minst YEP 3500 med bredd så att det når 100 mm utanför brunns
flänsen åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet och helsvetsas mot underlaget.
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. Asfalten skall klistra mot
hela undersidan av brunnsflänsen! (Vidhäftningen utgör infästning för brunnen.)
5. 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.
6. Ränndalsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. Snedskär ränndalsvåderna
där överlapp från takfallsvåderna kommer ned (snedskärning enligt figur 3 ovan).
7. Takfallsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd.
8. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel.
Skydd runt brunnssilen väljs med hänsyn till överbyggnadens art. Skyddet skall medge
god avvattning men minska mängden skräp som rinner fram mot brunnssilen. (En fyllning
av grovt grus ca 2 dm runt om brunnssilen kan vara lämplig eftersom den är väl dräne
rande, silar bort grovt skräp och är lätt att byta ut.)
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Detalj 4: Anslutning till ränndalsvåd

Takfallsvåd

Takfallsvåd

Rändalsvåd

Rändalsvåd

1. Över utloppsrör för takavvattning läggs separat stycke tätskiktsmembran YEP 4500
i format 1×1 m enligt Detalj 3 ovan.
2. Våd i bredd 1 m av YEP6500 läggs centriskt i ränndalen och svetsas till underlaget
längs kanterna och i en sträng i mitten.
3. Tvärskarvar i ränndalsvåden utförs med 150 mm svetsbredd.
4. Tätskiktsvåder från ytan ansluts med 150 mm svetsbredd.
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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 8: Utförande över rörelsefog

Övre glidskikt enligt texten
Tätskiktsvåd

Glidskikt enligt texten

Längsgående våd,
bredd minst 50 cm

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.
4. Ett övre glidskikt med bredd ca 500 mm monteras för att förhindra att överbyggnaden
fäster i tätskiktsmaterialet. Glidskiktet kan utgöras av två lager åldersbeständig plast
folie (polyeten, minst 0,2 mm), eller fiberduk, minst ca 150 g/m2.
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Detalj 9: Utförande över nocklinje

Ny från
Sture

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.)
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Detalj 10: Anslutning till tröskel

Tröskelns lägsta punkt skall ligga minst 100 mm över färdig överbyggnad.
Tröskeln bör utföras med lutning minst 1:16 i underlaget!
Om lutning i underlaget inte kan ordnas skall hörnen förstärkas med förtillverkade
hörnstycken.
Figurerna visar principiellt hur intäckning utförs om förtillverkade hörnstycken inte
används. Observera att genom att lägga snittet i det övre stycket något snett får kanterna
en sådan lutning att vatten leds bort från hörnet.
Övriga kappor och underförstärkningar utförs enligt de detaljanvisningar som redo
visats ovan.
Slutliga kappor skall avslutas minst 200 mm över färdig terrassyta.

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. Observera
kraven på torrhet i underlaget!
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Åtgärder vid arbetsdagens slut
• I de fall tätskiktet läggs på isolering skall arbetet utföras i sådana sammanhängande
etapper att man vid uppehåll i arbetet kan skydda isoleringen mot regn- och smält
vatten.
• Alla fogar i utlagt tätskikt skall vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.
Avslutande arbeten
Ytan städas.
Tätskiktet synas och åtgärdas om behov finns.
Eventuell provtryckning utförs. (Tätskiktsentreprenören bör kräva att få utföra prov
tryckning.)
Om ytan kommer att utsättas för transporter eller materiallagring under det fortsatta
byggandet bör skydd ordnas för tätskiktet.

Drift, skötsel, underhåll
Tillsyn
Terrassytan 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
avvattningsbrunnar eller på annat sätt försvåra avrinningen rensas bort.
Skottning
Vid behov skottas taket för att undvika överbelastning av den bärande konstruktionen.
Använd inte spett, yxa eller liknande föremål för snö- och isröjning.
Underhåll
Tätskikt av SBS-modifierat bitumen fordrar inget underhåll.
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