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INTRODUKTION
Den här manualen ger
information om monteringen av
FLAGON PVC:s takdukar.

1. Förvaring
Takduken FLAGON PVC ligger
på rullar och levereras packade
på pallar.
Rullarna bör förvaras på en
torr plats, om detta inte är
möjligt, skydda dem mot fukt
och att utsättas för frost och
snö genom att täcka pallarna.

2. Märkning
Alla takdukar från FLAGON PVC
är försedda med vita etiketter
som identifierar takduken, dess
tjocklek, längd och bredd.

Alla tillbehör som används för
läggning av FLAGON PVC:s
takduk har en blå etikett
för identifiering och/eller
paketering.

INTRODUKTION
3. Utrustning
Följande utrustning är nödvändig
för att lägga FLAGON PVC:s
takdukar:
• Handsvets (PID)
• 20 mm brett munstycke
(för efterbehandling eller
svetsning av detaljer)
• 40 mm brett munstycke (för
svetsning av skarvar)
• Flagmunstycke (för svetstråd)
• 40 mm bred silikontryckrulle
• 6 mm bred mässingsroller (för
att svetsa udda detaljer)
• Sax
• Verktyg för att fräsa takdukar
tjockare än 1,8 mm
• Testkrok (skarvtest)
• Automatisk svetsmaskin (av
typen Varimat)
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INTRODUKTION

JA
Isolering med separerande lager
glasfilt eller fiberduk

JA
Takpapp med separerande lager
av fiberduk

4. Kemikalieresistens*
FLAGON PVC:s takduk har
kemikalieresistens mot ett stort
antal ämnen (se datablad).
A) Isoleringsmaterial
Du ska lägga ett separerande
lager av glasfilt eller fiberduk
(minimum 120 g/m2) mellan den
vattentäta PVC-takduken och
isoleringsskivorna av extruderad/
expanderad polystyren.
B) Takpapp
När det gäller takpapp, måste ett
separerande lager av fiberduk
(minimum 200 g/m2) läggas över
takpappen innan takdukarna från
FLAGON läggs.
* Kontakta vår
tekniska avdelning
som kan informera om
kemikalieresistensen
i de olika materialen
hos FLAGON PVC:s
takdukar.

INTRODUKTION
5. Att rengöra svetsytor
Ytan på takdukar från FLAGON
PVC måste vara rena och torra
innan de svetsas.
Om takdukens yta är smutsig
bör den rengöras med
en vit rengöringsduk och
rengöringsmedel från FLAGON
PVC.
Takdukar som utsätts för långa
perioder av vatten, snö eller is
måste torka innan de svetsas.
Fukten dras ur takduken genom
att använda FLAG SEAM PREP
tillsammans med värmen från en
svets från Leister.
För användarinstruktioner var god
se FLAG SEAM PREP (sid. 58).
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1 HANDSVETS
NEJ

JA

1.1 Förberedande kontroll
Se till att munstycket är rent och att
hela öppningen är fullt öppen.
1.2 Temperatur under
användning
Nedan angivna temperaturer
och
hastigheter
är
en
genomsnittsangivelse vid svetsning
av våra PVC-takdukar.
Klimatet på platsen och
omgivande temperaturer
påverka dessa nivåer.
Model

20 mm mynning

Model

40 mm mynning

Triac PID

Triac PID
Ställ in temperaturen på Triac PID

kan

450° C±10*

500° C±10*

Därför rekommenderas att en
testsvetsning alltid görs genom att
provsvetsa en bit av materialet och
testa svetsen (takduken ska gå
sönder i armeringen vid brott).
Rekommenderad strömförsörjning
är 220/240 volt för automatiska
apparater; 110 volt för handsvetsar.
Undvik strömförlust:
• Använd aldrig
överdrivet långa
förlängningssladdar eller
sådana med liten diameter
(110 volt, 6 mm diameter
minimum)
• Använd aldrig
en delad strömkälla.

1 HANDSVETS
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Provsvetsa för att
testa temperaturen
innan arbetet
påbörjas. Kontrollera
provsvetsningen med ett
hållfasthetstest.
(se 14.2 sidan 55).

*arbetstemperaturen kan påverkas
av förhållanden på platsen (fuktighet,
temperatur, vind m.m.).
1.3 Överlapp
Takdukens kanter som ska svetsas
måste vara rena och torra.

Överlappet bör vara:
• 8 cm för ballasterade och fullt
limmade taksystem;
8 cm

8

1 HANDSVETS
• 12 cm för mekaniskt infästa
tak.
12 cm

1.4 Fas 1 - punktsvetsning
Punktsvetsa överlappet med
ett mellanrum på ca 40 cm.
Distansera punktsvetsningen från
kanten på den nedre duken med:
• 6 cm (använd munstycket på
40 mm)

Nedre dukens kant

1

munstycket på 40 mm används
Nedre dukens kant

3

munstycket på 20 mm används

• 5 cm (Använd munstycket om
20 mm)

1 HANDSVETS
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1.5 Fas 2 - försvetsning
Svetsa bakre delen av överlappet
så att följande öppningar återstår
för den avslutande svetsningen:
• 4 cm (använd munstycket på
40 mm)
4 cm

använd munstycket på 40 mm

• 3 cm (använd munstycket på
20 mm)
Håll munstycket mellan de två
kanterna i en vinkel på 45° mot
linjen som ska svetsas. Rulla ca 1
cm ifrån munstycket.

3 cm

använd munstycket på 20 mm

1.6 Fas 3 - svetsa
Svetsa på kanten av det övre
lagret. Håll munstycket mellan de
två kanterna i en vinkel på 45°
mot linjen som ska svetsas.
Rulla ca 1 cm ifrån munstycket.
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2 AUTOMATISK SVETSNING
Använd automatisk svetsutrustning
som Varimat Leister.
2.1 Förberedande kontroll
Rengör och kontrollera munstyckets
inställning innan svetsning.
2.2 Temperatur och
hastighet
Gör en provsvetsning
för att kontrollera
Varimat Leister
TEMPERATUR 550°till 570°*
HASTIGHET 200 till 250 cm/minut

grundinställningarna
på den automatiska
svetsen varje
dag innan
monteringsarbetet
inleds.

Kontrollera
provsvetsningen med
ett hållfasthetstest
(se 14.2 sidan 55).
*arbetstemperaturen kan påverkas
av miljöförhållandena på platsen
(fuktighet, temperatur, vind m.m.).

2 AUTOMATISK SVETSNING
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2.3 Överlapp
Takdukens kanter som ska
svetsas måste vara rena och
torra.

Överlappet bör vara:
• 8 cm för ballasterade och helt
fullt limmade taksystem

8 cm

• 12 cm för tak med mekanisk
infästning
12 cm
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2 AUTOMATISK SVETSNING
2.4 Sätt fast munstycket
Släpp spärren på svetsmaskinen.
Munstycket kommer att lägga
sig på takduken nära den
överlappande takduken.
Avståndet mellan
munstycket och
drivhjulet måste
vara rätt inställt för
att undvika missade
svetsar*.
För munstycket mellan
de två takdukarna.

Maskinen kommer nu automatiskt
röra sig enligt inställningarna.
*Kontakta vår tekniska
avdelning för inställning
av munstycket.

3 TVÄRSKARVAR
Jämna till skarpa kanter med
en sax.
Om det är möjligt, undvik att göra
många tvärskarvar med fler än
tre dukar.

Gör så här:
a) lägg två eller fler dukar perfekt
parallellt och i en rät linje. Svetsa
en tredje duk eller remsa (min.
20 cm) på tvären (90°) över
tidigare installerade dukar

b) sprid ut skarvarna.
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3 TVÄRSKARVAR

4 T-SKARVAR – FLERA SVETSAR
FÖR PVC-TAKDUK MED TJOCKLEK ÖVER 1,8 MM
Vid “T-skarvar” (dvs. vid de bakre
kanterna av dukarna, och när något
prefabricerat FLAGON PVC SYSTEM
installeras):
a)fasa svetsskarvens kant med
fräsen eller fasningsverktyget.

Den här åtgärden tar bort
nivåskillnaden som uppstår när
flera vattentäta dukar överlappats,
och gör det möjligt att utföra en
bra svets.

fräsning
första

andra

b) skär en cirkel av takduken (ca
15 cm i diameter) och svetsa över
den frästa T-skarven.
c)punktsvetsa, försvetsa och
svetsa.
15 cm

15
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5 INFÄSTNINGAR RUNT VERTIKALERNA
Fixera alltid takduken runt om
med stålskenorna FLAG BARS
eller använd infästningar med
c/c-avstånd på 25 cm.
Stålskenorna kan fixeras
mekaniskt på en horisontell
eller vertikal yta vid foten av
vertikalen.

Fixera vid den vertikala ytan om:
- betongvägg
- isoleringsskivor med en tjocklek
som överstiger 5-6 cm.

Placera stålskenorna längs med,
runt om den upphöjda delen och
runt alla utskjutande delar så
som kanter vid takfönster. Lämna
ett mellanrum på 1 cm mellan
ändarna på stålskenorna för att
undvika expansionsproblem.

1 cm

5 INFÄSTNINGAR RUNT VERTKALERNA
Skydda takduken mot punktering
genom att fästa FLAG BARS
ÄNDSKYDD på skenorna.
Använd
munstycket
för
snabbsvetsning och varmluftssvetsa
FLAGOFIL PVC-strängen (ljusblå).

Obs:
För mekanisk infästningen,
använd förborrade stålskenor
eller infästningar runt om alla
nivåskillnader på tätskiktet.
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6 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN VERTIKAL YTA
Om den vertikala upphöjda
delen är mer än 50 cm är det
nödvändigt att förankra takduken
från FLAGON PVC.
6.1 LIMNING*
Använd
lösningsbaserade
limmet FLEXOCOL V BONDING
ADHESIVE.
Material som lämpar sig för
limning är: betong, trä, metall
(efter lämplig rengöring),
isoleringspaneler av polyuretan,
kakel, m.fl.
Använd inte lösningsbaserat lim
på: extruderad eller expanderad
polystyrenisolering, lättbetong,
nylagd takpapp, paneler som
innehåller perlit, mineralull,
fibrösa eller dammiga ytor.
* Kontakta vår tekniska
avdelning som kan ge
råd om hur Flexocollimmet fungerar ihop
med olika material.

6 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN VERTIKAL YTA
Använd en roller för att fördela
limmet jämnt på båda ytorna.
Låt torka tills det är klibbfritt och
lösningsmedlen har försvunnit
ur limmet.
Sätt ihop de två ytorna.

Obs:
När utomhustemperaturen är
mycket kall, mjuka upp takdukens
yttre yta genom att använda
någon form av värmekälla innan
limning.
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6 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN VERTIKAL YTA
6 cm

25 cm

12 cm

6.2 Mekanisk infästning
Infästningarna bör placeras 6
cm från kanten och max 25
cm isär (c/c-avstånd bestäms av
byggnadens höjd och områdets
topografi vid utsatthet för vind.
Konsultera FLAG:s tekniska
avdelning för konstruktionskrav
vid infästning.)

Överlappa infästningskanten med
12 cm av den underliggande
duken.
Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa.

7 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN HORISONTELL YTA
7.1 Mekanisk fixering
Obs:
När TRP-plåten används bör
takduken läggas i rät vinkel mot
plåtens vinkel.
På betongunderlag kan takduken
läggas åt valfritt håll.
Det finns två sätt att fixera
takduken mekaniskt:
a) Mekanisk infästning eller
induktionsinfästning.
b) Stålskenorna FLAG BARS.
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7 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN HORISONTELL YTA
a) Infästningar.
Infästningen görs genom att
använda lämpliga infästningar
längs takdukens kant som bilden
visar, c/c-avstånd bestäms av
byggnadens höjd och områdets
topografi vid utsatthet för vind.

12 cm

Den angränsande takduken
överlappar den fixerade duken
med minst 12 cm och i linjen för
infästning.
Takduken svetsas antingen
manuellt eller automatiskt för att
skapa en enhetlig svets.
I områden som utsätts för kraftiga
vindar ska antalet infästningar ökas
enligt gällande vindlastberäkning.
Detta kan göras genom att tillföra
en rad infästningar längs mitten
av den monterade takduken och
sedan svetsa en 20 cm bred
skarvremsa från FLAGON PVC
takduk som visas i illustrationen.
*Kontakta FLAG:s
tekniska avdelning
gällande konstruktionsberäkningar för infästning.

7 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN HORISONTELL YTA
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Infästningar med FLAG BARS
stålskenor
FLAG BARS stålskenor installeras
på förbestämda cc-avstånd
i enlighet med gällande
vindlastberäkning.
VIKTIGT: Isoleringsskivorna måste
fixeras med infästningar.
Stålskenorna FLAG BARS bör
sättas fast med ett mellanrum
på 1 cm mellan varje stålskena.
FLAG BARS ÄNDSKYDD måste
sättas på alla stålskenor för
att förhindra punktering under
rörelse och belastning.
Varmluftssvetsa
överlappet
manuellt eller automatiskt.
Förse alla stålskenor med
ändskydd och fixera dem på
förbestämt c/c-avstånd som
rekommenderas av FLAG:s
tekniska avdelning.
Varmluftssvetsa en remsa om
minst 20 cm över stålskenan
som visas i illustrationen.
*Kontakta
FLAG:s tekniska
avdelning gällande
konstruktionsberäkningar
för fixering.

1 cm

8 cm
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7 FIXERA TAKDUKEN PÅ EN HORISONTELL YTA
Hänsyn måste tas till
takavvattning. FLAG BARS
ÄNDSKYDD bör sättas upp för
att vatten ska kunna rinna fritt
från taket.
FLAG BARS ÄNDSKYDD måste
sättas på alla stålskenor från
FLAG BAR för att undvika skador
på tätskiktet när det utsätts för
vindbelastning.
7.2 Fullständigt
vidhäftande (takduk
från FLAGON PVC med
fiberduk på baksidan).
För fullt fäste använd limmet
Flexocol A89. Använd den
medföljande spackelspaden
och bred ut limmet på ytan (se
datablad för limapplicering)
Obs:
Undvik att få lim på takdukens
svetskant.
Alla limfläckar eller rester kan
tas bort med sprit eller aceton
och en ren tygduk.

8 TILLBEHÖR
För att förbättra installationstiden
har taksystemen från FLAGON
PVC ett stort utbud av tillbehör
och bland dessa finns stosar i
olika former, takventiler samt
inner- och ytterhörn.
Obs:
För att garantin ska gälla måste
Flags tillbehör användas vid
installation.
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9 INNERHÖRN

15 cm 15 cm

9.1 Horisontellt
prefabricerat innerhörn
Fixera takduken från FLAGON
PVC på den horisontella ytan
genom att fästa den vid kanten
med en stålskena. Placera
stålskenorna 15 cm från hörnet
och skydda ändarna med FLAG
BARS ÄNDSKYDD.

Vik in överbliven takduk

45°

Använd en varmluftssvets och
svetsa fast “fickan” på den
vertikala ytan.

9 INNERHÖRN
9.2 Prefabricerade
innerhörn
Mät ut och klipp till takduken
så den passar och lägg till 12
cm (minimum) för att svetsa fast
på den horisontala ytan. Fixera
takduken vid vertikalen genom att
limma eller punktsvetsa.
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12 cm
12 cm

Plana ut duköverskottet in mot
hörnet och klipp av det upp till 2
cm från kanten.

2 cm
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9 INNERHÖRN
2 cm

Låt takdukens två kanter
överlappa varandra och klipp av
överskjutande material upp till
2 cm från kanten såsom bilden
visar.

Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa överlappet enbart på
den nedre kanten (A) av den
horisontella ytan.
A

9 INNERHÖRN
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Fasa svetsskarvens kant med
fräsen eller fasningsverktyget.

Punktsvetsa, försvetsa och svetsa
samman överlappet på den övre
kanten (B) av den horisontella
ytan.
B
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9 INNERHÖRN
Placera den prefabricerade
hörndelen från FLAGON PVC och
svetsa fast.

försvetsa

Jobba från hörnets mitt och utåt.
Förbered en försvetsad linje,
placerad 3 cm från hörnets kant.
Använd munstycket på 20 mm
och svetsa det prefabricerade
hörnet.

3
svetsa

Obs:
Se alltid till att ytorna som
ska svetsas är rena och torra.
Använd en ren tygduk och
rengöringsmedel från FLAG PVC
enligt anvisning.

9 INNERHÖRN
9.3 Innerhörn med
vertikala veck
Använd limmet FLAG FLEXOCOL
V ADHESIVE på den inre vertikalen
och förfabricerade FLAGONdukplåt. Lämna en remsa om 12
cm som ska varmluftsvetsas på
duken.

Fixera takduken på vertikalen.
Börja högst upp på kanten och
arbeta ned mot basen.

Klipp till den andra skarvremsan
från FLAG och limma fast på den
på vertikalen. Lämna en 12 cm
bred remsa som ska svetsas fast
på den horisontella ytan.
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9 INNERHÖRN
Punktsvetsa fast på plats såsom
visas. Vik sedan duken för att
forma ett upprätt veck.
Svetsa fast remsan på det första
skarvbeslaget och svetsa ihop
vecket.
Vik tillbaka vecket på den
vertikala ytan. Punktsvetsa,
försvetsa och svetsa.
45°

Stäng svängen på den vertikala
väggen genom att punktsvetsa,
försvetsa och svetsa.

10 YTTERHÖRN
10.1 Horisontell yta
Placera takduken från FLAGON
PVC på den horisontella ytan
genom att fixera den runt om
med de förborrade stålskenorna.
Sätt stålskenorna 15 cm från
hörnet och skydda ändarna med
FLAG BARS ÄNDSKYDD.
10.2 Prefabricerade
ytterhörn
Mät ut och klipp till takduken
så den passar upphöjningen.
Lägg till 12 cm (minimum) för
att svetsa fast på den horisontella
ytan.
Använd limmet FLAG FLEXOCOL
V ADHESIVE på den vertikala
ytan och på FLAG:s takduk. Låt
limmet torka tills det är nästan
torrt. Sätt sedan ihop på en sida
av det ytterhörn som ska täckas
såsom visas.
Gör ett snitt i linje med hörnet.
Släta ut duken längs den
angränsande väggen och fäst
på plats.
Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa takduken längs båda sidor
på den horisontella ytan.
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10 YTTERHÖRN
Gör klart svetsarbetet.

Positionera det utvändiga
hörnets som prefabricerats av
FLAGON PVC. Punktsvetsa,
försvetsa och svetsa genom att
arbeta från hörnets mitt och
utåt.

10 YTTERHÖRN
Obs:
Se alltid till att ytorna som
ska svetsas är rena och torra.
Använd en ren tygduk och
rengöringsmedel från FLAGON
PVC enligt anvisning.
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10 YTTERHÖRN
10.3 Ytterhörn
Mät ut och klipp till duken så den
passar vertikalen och lägg till 12
cm (minimum) för att svetsa på
den horisontella ytan.
Limma och lägg rätt takduken på
ena sidan av det ytterhörn som
ska täckas.
Gör ett snitt i linje med hörnet.
Släta ut takduken längs väggen
och limma fast på plats.
Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa takduken längs båda sidor
av den horisontella ytan.
Skär ut en hörnbit av FLAGON
PVC-takduken för detaljarbete
(FLAGON S eller FLAGON SV).
Jämna till det hörn som ska
placeras vid den vertikala kanten.

2 cm

2 cm

10 YTTERHÖRN
Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa takduksbitarna genom att
arbeta från mitten och utåt.
Obs:
Se alltid till att ytorna som
ska svetsas är rena och torra.
Använd en ren tygduk och
rengöringsmedel från FLAGON
PVC enligt anvisning.
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11 SVÄNGDA, KONFORMADE OCH RUNDADE DETALJER
11.1 Stosar i olika
former
Klipp ut en fyrkant av takduken
FLAGON S eller FLAGON SV och
runda av hörnen med en sax.

3 cm

Skär ett hål, som är 1 cm mindre
än rörstorleken, mitt i fyrkanten.
Värm försiktigt runt om hålet och
trä takduken över röret och skapa
på så vis en upphöjd kant vid
rörets bas. Punktsvetsa, försvetsa
och svetsa fast i huvudduken.
Klipp en remsa av FLAGON S
eller FLAGON SV och lägg till 3
cm för den vertikala svetsningen
såsom visas. Remsans längd bör
motsvara den cylinderformade
delens höjd plus ytterligare 3
cm som ska svetsas fast på den
horisontella ytan.
Punktsvetsa, försvetsa och svetsa
den vertikala skarven.
Lyft upp och forma manuellt till den
överskjutande dukkanten som ska
svetsas fast på den horisontella
ytan.

11 SVÄNGDA, KONFORMADE OCH RUNDADE DETALJER
Sätt tillbaka cylindern och svetsa
fast den på den nyss formade
kanten.
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11 SVÄNGDA, KONFORMADE OCH RUNDADE DETALJER

15-20

11.2 Svängd vertikal
vägg
Fäst FLAGON SV i den vertikala
väggen genom att använda
limmet FLAG FLEXOCOL V
ADHESIVE. Lämna 5 cm vid ett
c/c-avstånd på 15–20 cm för att
fixera vid taket.

Klipp till takduken och svetsa det
överskjutande materialet såsom
visas

Lägg ut takduken från FLAGON
PVC. Fixera och skär takduken
för att forma en sväng på ungefär
3–4 cm på den vertikala väggen.
När den är på plats, skär av
det överskjutande materialet för
att skapa en minimal upphöjning
på 2 cm.

11 SVÄNGDA, KONFORMADE OCH RUNDADE DETALJER
Punktsvetsa, försvetsa och svetsa duken vid den vertikala duken
genom att använda mässingsrollern.
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12 TAKAVVATTNING
Använd enbart brunnar och/eller
breddavlopp från FLAG, eller av
oss rekommenderade tillverkare.
Skär ett hål i takduken som
storleksmässigt passar med
röret.

Fixera takduken mekaniskt runt
brunnen.

12 TAKAVVATTNING
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Sätt dit den prefabricerade
brunnen från FLAGON PVC.
Obs:
Rengör alltid de ytor som ska
svetsas med en ren tygduk och
rengöringsmedel från FLAGON
PVC.

svetsa

Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa fast brunnen till duken.

försvetsa
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13 PLÅTLÖSNINGAR

8 cm
tejp

0,5 cm
längsgående fog

8 cm

2 cm

1

Fixera FLAG:s dukplåt med
en tejpremsa av neopren eller
butyl och lämna ett mellanrum
på 0,5 cm för expansion eller
krympning.
Fixera plåten med expansionsskruvar eller försänkta skruvar.
OBS: se alltid till att
kanterna har tillräckligt
med utrymme så
att plåtarna kan
stå emot förväntad
vindbelastning.
Täck expansionsskarvarna med
en tejp på 2 cm innan en 8 cm
bred remsa av FLAGON SV eller
FLAGON S svetsas över fogen
såsom visas.

2 cm

För att tillåta rörelse svetsa enbart
sidorna på remsan till max 2 cm.
För att underlätta när takduken
svetsas på den övre ytan av
FLAG-dukplåten,
ha
ett
mellanrum på 1 cm från den
främre kanten.

13 PLÅTLÖSNINGAR
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13.1 Fotplåt vid
innerhörn
Markera skärlinjen, både den
horisontella och den vertikala.

Tryck plåten mot skärlinjen för att
hitta önskad skärpunkt.

Klipp horisontalt vid ca 30°
med den markerade linjen som
referenspunkt.

30°
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13 PLÅTLÖSNINGAR
Böj för att forma ett hörn på 90°
och jämna till överlappet vid 45°
som bilden visar.
45°

Placera tejpen av neopren eller
bytul på kanten och fast sedan
den förberedda tejpen runt om
på kanten.
Klipp ut och svetsa en remsa
takduk av FLAGON S eller
FLAGON SV över den nya fogen.

13 PLÅTLÖSNINGAR
Svetsa fast den vattentäta
takduken i kanten. Runda till
hörnen på en bit takduk från
FLAGON SV eller FLAGON S och
lämna en marginal på 2 cm för
överlapp och svetsning.
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13 PLÅTLÖSNINGAR
Värm och sträck hörnet av
takduksbiten.

Punktsvetsa, försvetsa och
svetsa fast dukbiten i hörnet.

13 PLÅTLÖSNINGAR
13.2‒Dukplåt på
ytterhörn
Markera skärlinjen, både den
horisontella och den vertikala.

Tryck plåten mot skärlinjen för att
hitta önskad skärpunkt.
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13 PLÅTLÖSNINGAR
Klipp den horisontella ytan genom
att följa den markerade linjen.

Vik upp dukplåten.
När tejpen av neopren/butyl är på
plats, fixera takduken mekaniskt
vid de omgivande kanterna.

Runda till hörnen på en fyrkantig
bit takduk från FLAGON SV eller
FLAGON S och ha en marginal på
2 cm för överlapp och svetsning.

13 PLÅTLÖSNINGAR
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Värm och sträck innerhörnet
av dukbiten. Placera dukbiten
över hörnområdet. Punktsvetsa,
försvetsa och svetsa fast i plåten.

Punktsvetsa takduken på
profilen med början 1 cm från
kanten. Den överskjutande
takduken från den vertikala ytan
formar en ficka i kanten av
hörnet.

1 cm
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13 PLÅTLÖSNINGAR
Klipp till fickan fram till 2 cm från
hörnets kant.

Jämna till trekanten
överskjutande material.

av

13 PLÅTLÖSNINGAR
Punktsvetsa, försvetsa och svetsa
fast på takdukens horisontella
yta.
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14 EGENKONTROLL
14.1 Testkrok
Genomför svetstestet genom att
använda testkroken på kall takduk.
Dra testkroken längs svetsskarven.
Tryck tillräckligt hårt för att kunna
identifiera defekta skarvar.

Om en skarv är defekt, följ
rutinen för att rengöra skarvar
före omsvetsning om det är
nödvändigt. I extrema situationer är
det nödvändigt att svetsa en remsa
om 15–20 cm över den befintliga
svetsskarven efter rengöring.

14 EGENKONTROLL
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14.2 Hållfasthetskontroll
Skär ut en bit på 1 cm ur den
svetsade takduken.

1 cm

Utsätt svetsningen för tryck
genom att dra i de två ändarna
av duken som visas på bilden.

1 cm
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14 EGENKONTROLL
Takduken måste gå sönder i
armeringen vid brott.
Den här kontrollen
måste utföras varje dag
på en provsvetsning
innan monteringen av
takduken påbörjas.
Obs: Testet, även om det utförs
manuellt på plats, grundas
på bestämmelser framtagna i
enlighet med direktiv från UEAtc.

15 REPARERA SKADOR
Om skador skulle uppstå efter
monteringen är reparationer
enkla att utföra.
Klipp till en bit takduk av FLAGON
PVC för att helt täcka skadan
och runda av hörnen på dukbiten
med en
Märk ut omkretsen för dukbiten
på ytan.
Rengör takdukens yta med en
ren tygduk och rengöringsmedel
från FLAGON PVC.

Punktsvetsa, försvetsa och svetsa
dukbiten på plats.

57

58

16 LAGA SKARVAR
För användning av takdukar från
FLAGON PVC som utsätts för
nederbörd under långa perioder.
Tillämpning:
a) Torka ordentligt med varm luft
från en Leistersvets.
b) Rengör ytor som ska svetsas
med en ren tygduk och torka med
en Leistersvets.
c) Lägg ett väl tilltaget lager av
lösningen FLAG SEAM PREP på
båda ytorna.
d) Påbörja svetsproceduren.

17 INSTALLERA NY TAKDUK PÅ REDAN BEFINTLIG
a) Manuell svetsning
Placera den nya takduken från
FLAGON PVC på den redan
befintliga.
Märk ut linjen för överlappning.

Vik tillbaka det nya materialet.
Rengör ytan på den befintliga
takduken med rengöringsmedel
från FLAGON PVC.
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17 INSTALLERA NY TAKDUK PÅ REDAN BEFINTLIG
Justera det nya materialet.
Punktsvetsa, försvetsa och svetsa
fast i den befintliga takduken.

b) Automatisk svetsning
Placera den nya takduken från
FLAGON PVC på den redan
befintliga.
Märk ut linjen för överlappning.
Vik tillbaka det nya materialet.

Rengör med en tygduk och
rengöringsmedel från FLAGON
PVC.

17 INSTALLERA NY TAKDUK PÅ REDAN BEFINTLIG
Justera det nya materialet och
svetsa genom att använda en
Varimat automatsvets.
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FÖRBEHÅLL
FLAG S.p.A. förbehåller sig rätten till ändringar av text, bilder eller beskrivningar som finns i
denna manual i händelse av förnyade, eller ändrade, produktionsmetoder eller tillämpande
av materialen utan föregående meddelande.
FLAG S.p.A.:s garanti avser uteslutande material och tillbehör producerade och levererade
av FLAG. Installationen av takdukar som produceras av FLAG S.p.A. ska utföras av
specialiserade underleverantörer vars agenter har genomgått utbildning hos FLAG PVC.
Vänligen kontakta FLAG S.p.A.:s tekniska avdelning för vägledning om specifika frågor som
inte omfattas av den här manualen.

SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !
Vill du komma i kontakt med en av
våra säljare?
Behöver du tekniskt råd för att lägga
våra produkter?
Var vänlig att kontakta vår kundtjänst
på: +46-(0)8-64 635 00
Du hittar mer information på:
www.soprema.se

SOPREMA AB - SOPREMA AS | Diabasgatan 12 A1 - 254 68 Helsingborg
Tel: 08 64 63 500 | info@soprema.se | www.soprema.se
SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetssystemet ISO EN 9001:2008, i vilket systemet verifieras oberoende och certifieras.
SOPREMA förbehåller sig rätten att allteftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användarvillkor för sina produkter utan föregående meddelande

