
WAKAFLEX  
Tätningssystem från Monier

EffEktivt och EnkElt 
Så här EnKELt AnvändEr du  WAKAFLEX!
1. Rengör underlaget ordentligt.
2.  Mät upp rätt längd, kapa och dra av den breda 

 mittskyddsremsan.
3.		Vik	wakaflex	på	mitten	och	tryck	materialet	
	ordentligt	på	plats.

4.  Dra av den övre skyddsfolien och tryck fast  
mot underlaget. 

5.		Dra	sedan	av	skyddsfolien	från	nedersta	kanten.
6. forma och tryck fast mot underlaget.
7.   Därefter monteras beslagssatsen enligt 

 monteringsanvisningen.

för läggning av wakaflEx vid hörn krävs att du 
	klipper	till	och	formar	materialet	extra	noggrant	vid	
hörn och veck. om du behöver täcka ett bredare 
	utrymme	kan	du	skarva	två	längder	med	överlapp.	
Tänk	på	att	trycka	till	ordentligt.	

vill du ha mer information är du varmt välkommen att 
besöka	www.monier.se	eller	kontakta	kundtjänst	på	
telefon 0771-19 19 19.

Det	är	viktigt	med	täta	övergångar	mellan	taktäck-
ning och skorsten, vägg, taklucka eller andra delar  
av	taket	eller	där	krav	finns	på	formbar	lösning.	
wakaflEx	har	många	praktiska	användningsom
råden	och	den	självhäftande	tätningskanten	ger	ett	
säkert skydd mot inträngande snö och regn.

Du behöver varken löda, limma eller använda andra 
sammanfogningsmetoder. Materialet är elastiskt och 
formar sig lätt och naturligt efter underlaget. Du 
monterar wakaflEx snabbt och  enkelt med vanliga 
handverktyg	som	sax	och	tumstock.	Du	kan	spara	
både	tid	och	pengar	på	att	använda	wakaflEx!

Fördelar
–  Säkert skydd mot  

inträngande snö och regn
–  Snabbt och enkelt att montera
– Blyfritt
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pRoDuktfakta
pRoDuktData:

Rullängd: 5 m

Rullbredd: 140 mm och 280 mm

täckbredd: 140 mm och 280 mm

Åtgång	per	m2: Efter behov

Monteringstemp.: +5°c till 40°c

Tänjbar	i	båda	riktningar.
kan i mindre mängder bortskaffas som brännbart
avfall.	Produkten	fäster	inte	på	bitumen	(takpapp).
produkten kräver inte säkerhetsdatablad.
Vid	montering	på	metall	som	
exponeras	för	sol	skall	extra	
fastsättning användas.

Wakaflex	leVereras	i	följanDe	färger	och	breDDer	(mm):

tegelröd 140 mm och 280 mm

Mörkröd 280 mm

Svart/antracit 140 mm och 280 mm

ljusgrå	 280	mm

Mellangrå/blygrå	 280	mm

fÖRpackninG/fÖRvaRinG: 140 mm 280 mm

vikt per rulle: 2,4 kg 5,3 kg

Rullar per kartong: – 4 st

Vikt	per	kartong	(netto):	 –	 21,2	kg

Rullar per pall: – 84 st

Vikt	per	pall	(netto):	 –	 445	kg

förvaringstemperatur:  +5°c till 40°c

Vid	förvaring	undvik	direkt	exponering	för	regn,	fukt	och	UVstrålning.
rullarna	ska	vid	förvaring	lagras	stående.

SoRtiMEnt tillBEhÖR används till längd m Bredd mm antal per förp.

skorstensbeslagsats	 beslagsats	av	plåt	för	infästning	mot	skorsten	 –	 –	 1	sats

Sidobeslagsats förlängningsdel till skorstensbeslagsats 1 – 1 st

butylband	 används	för	extra	tätning	 25	 50	 2	st

StanDaRDER och cERtifikat:

Draghållfasthet	(n	per	50mm)	 en	123111	 Dimensionsstabilitet	(%)	 en	11071

brottsförlängning	(%)	 en	123111	 Ånggenomsläpplighet	(g/m2/dag)	 bs	3177

rivstyrka,	spik	(n)	 en	123101	 Ångmotstånd	(Mns/g)	 bs	3177

Vikbarhet	vid	låg	temperatur	(°c)	 en	4955	 Vattenabsorbtion	(%)	 MoaT	66

brandmotstånd	 Vidhäftningsstyrka	(n)	 Din	41021	:	1998	klass	e	 MoaT	64

BESLAgSpAKEt 
wakaflEx beslagspaket  
 används i överkanten av 
wakaflEx ,	t.ex.	vid	
anslutningar mot skorsten. 
Det levereras komplett med 
övergångar	i	hörn,	spikpluggar	och	fogmassa	av	mycket	
hög		kvalitet.	innehåller	alla	nödvändiga	komponenter	
till	en	genom	föring	på	550x550	mm.

pRoDuktData:

Material:		 	 Plastisolbelagd	galvaniserad	plåt	0,6	mm

färg:    Svart och tegelröd

innehåll:	 2	st.	Wakaflex	hörnbeslag	höger		 300x100	mm

	 2	st.	Wakaflex	hörnbeslag	vänster		 300x100	mm

	 2	st.	Wakaflex	sidobeslag		 1.130x100	mm

 1 st. fogmassa

i	tillägg	levereras	beslag	till	skarvning	på	1000x100	mm.


