
Ampatop® Aero

 Påtrykt kappe og orienteringshjelp 

 Tåler slagregn og er vindtett 

 Sklisikker på begge sider

 Meget dampåpen

Ampatop® Aero

Tak- og veggmembran

Uten
dørs

Modeller

Beskrivelse Rulldimensjoner Palledetaljer

Ampatop Aero 1,5 x 50 m =   75 m² 24 ruller = 1 800 m2

Ampatop Aero 3,0 x 50 m = 150 m² 24 ruller = 3 600 m2

Ampatop Aero plus med integrert tape (2 stk.) 1,5 x 50 m =   75 m² 24 ruller = 1 800 m2

Ampatop Aero plus med integrert tape (2 stk.) 3,0 x 50 m = 150 m² 24 ruller = 3 600 m2

Teknisk data

Sd-verdi 0,04 m

Vekt 145 g/m2

Brannklasse E, EN 13501-1

Strekkstyrke

langsgående 250 N/50 mm

tversgående 180 N/50 mm

Bruddforlengelse

langsgående 65 %

tversgående 40 %

Motstand mot vanninntrengning W1

Utendørs eksponeringstid 3 måneder

Minimum takfall 10°

CE-merking
EN13859-
1:2005- 
12/2009



Tips for legging

Ampatop® Aero legges på det eksisterende bindingsverket/takverket, parallelt med takfoten, med en overlapp på 10 
cm. Det bør da bli spikret (med papp/skiferspiker) eller stiftet i den delen som blir overlappet, overlappingen skal dekke  
spikrene/stiftene. Tape overlappene med Ampacoll® XT 60 mm for å gjøre dem regn- og vindtette. Gni tapen godt ned i 
underlaget. Tversgående skjøter bør også overlappe med 10 cm. Disse bør tapes med Ampacoll® XT 60 mm. Bruk  
Ampacoll® ND eller Ampacoll® ND Band / ND Duo under lektene som spikerforsegling. Tilslutninger til renner og mot  
skorsteiner, takvinduer og annet innebygd utstyr må være permanent limt med Ampacoll® Superfix og mekanisk sikret. 
Penetrasjonspunkter som ventilasjonsrør, ventilasjonskanaler, osv. tettes med Ampacoll® BK 535 butylgummitape. Porøse, 
støvete eller fleece-underlag må forbehandles med Ampacoll® Connecto før påføring Ampacoll® BK butyltaper.

Merknader

Bruk krysslekter/skråavstivning for å sikre takkonstruksjonen etter at den er montert. Hvis spikerforseglingen teipes  
direkte på takmembranen/-duken, vil limlaget danne en ekstra forsegling. Sløyfer/lekter som er skrudd ned er en bedre  
forsegling av festepunktene enn de som er spikret. Det vil ikke være mulig å påføre lim på taksperrer eller  
underlag som er fuktige (og enda mindre på våte). Vis forsiktighet der det tråkkes direkte ned på tak membranen, eller  
beskytt membranen på områder med stor trafikk (rømningsveier, møne, raft, etc.). En rekke kjemikalier, treimpregnerings- 
midler og alkaliske bygningsmaterialer kan redusere membranens/dukens motstand mot inntrengning av vann og bør 
unngås - spør oss om du er i tvil. Du finner mer informasjon om bruken av våre materialer på Internett, på www.motek.no,  
www.ampack.eu. Se også «Ampack System Adhesive Technology» på Ampack sin hjemmeside.

* Sikkerhet er en del av 
systemet hos Ampack. 
Vi dekker kostnadene for 
fjerning og utskifting, 
følgeskader, samt de 
utskiftede materialene.

Følgende produkter 
er egnet for bruk sammen med 
Ampatop® Aero:

 Ampacoll® XT
 Ampacoll® BK 535
 Ampacoll® Connecto
 Ampacoll® ND
 Ampacoll® ND Band
 Ampacoll® ND Duo

10
År garanti*

10 Takmembran Ampatop® Aero
23 Dampsperre/Dampbrems
27 Tape Ampacoll® INT

29 Tape Ampacoll® XT, 60 mm
(Ampatop®Aero plus: integrert tape)

47 Spikerbånd Ampacoll® ND Band
84 Kledning
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