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Stærk 2-lags totalløsning
• Stærk og elastisk
• Sikrer mod brud og utæthed
• Høj klæbeevne
• Kræver ikke grunding
• Selvklæber Base er belagt
med Syntan på oversiden,
som giver en unik klæbning
af næste lag

Klassisk alt i én-løsning
• Stærk og elastisk
• Sikrer mod brud og utæthed
• Komplet løsning med søm
og tagklæber
• Høj klæbeevne
• Fås også som Noxite, der
reducerer de skadelige
NOx-partikler
• Den stærke stamme gør,
at ét lag på hældningstage
har samme kvalitet som en
normal 2-lagsløsning

Økonomisk og handy
• Velegnet til mindre ,
skrå tage
• Bør kun anvendes til tage,
hvor der ikke er brandtek
niske krav til tagdækning
• Handy 60 cm bredde, som
er håndterbar for gør det
selv-folk

Effektfuld og elegant
• Velegnet til synlige,
skrå tage
• Fås også i skyggevarianter
og med 4 mønstre
• Fuldt tilbehørssortiment
med fodplader og rygning
• Fås også som Noxite, der
reducerer de skadelige
NOx-partikler
• Monteres med underpap i
intervallet 11,5-26°

Fleksibel og økonomisk
• Velegnet til mindre,
skrå tage
• Begrænset udgift til en
anerkendt tagdækning
• Monteres med underpap
uanset hældning

Montering:
• Sømbart underlag
• Nederste lag sømmes, og
øverste lag er fuldklæbende
• Base med selvklæbende
asfalt og forlokket afrivningsfolie i overlægget
• Top med skiferfrie endestød
og selvklæbende asfalt

Montering:
• Sømbart underlag
• TopSafe sømmes fast og er
med selvklæbende overlæg
• Forlokket afrivningsfolie med
selvklæbende asfalt i overlæg

Montering:
• Sømbart underlag
• Koldklæbes i overlæg
• Tagpapklæber fra spand
eller patron påføres overlæg

Montering:
• Sømbart underlag
• Klæbende i overlæg
• Brændes fast af solen

Montering:
• Sømbart underlag
• Klæbende i overlæg
• Brændes fast af solen

Produktgaranti

10 års produktgaranti

10 års produktgaranti

Ingen

10 års produktgaranti

10 års produktgaranti

Levetid

30-40 år

30-40 år

10-15 år

30-40 år

10-15 år

Anvendelse

Alle tage

Alle tage

Sekundære tage

Alle tage

Sekundære tage

Lag

2 lag

1 lag

1 lag

Overlapning

Overlapning

Montagetemperatur

Min. +10 °C

Min. +10 °C

Min. +5 °C

Min. +10 °C

Min. +15 °C

Taghældning

1,5°

11,5°

3°

11,5°

14°

Farver

Sort

Kulsort og Noxite

Sort

6 farver og Noxite

Dyb sort

Værd at vide

Tilbehør
Scan QR-koden
og se vores
monteringsvideoer

Kapsel, tagfod og
vindskede

Tagpapklæber
Tagklæber

Bestrøningssten

Find ud af mere
på icopal.dk

1104 Tagnøgle selvklæbende løsninger 0915

Icopal tilbyder et bredt sortiment af selvklæbende løsninger.
Fælles for dem alle er, at de er nemme at arbejde med, hurtige
at montere og af høj kvalitet med lang levetid.

