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ICOPAL Flexilight BAS

Icopal® Produktblad

Flexilight BAS underlagsduk används under överläggsplattor 
(t ex takpannor av betong eller plåt) på underlag av trä. Duken 
fungerar som vattenavledande skikt enligt kraven i AMA Hus 
JSC.61. Flexilight BAS är tillverkad i Sverige för våra specifika 
byggtraditioner och klimatförhållanden.

• Kan användas på taklutningar ned till 6°.
• Snabb och klibbfri infästning.
• Den 1 m breda våden har en stark självhäftande asfaltkant i 

kombination med en folierad kant. 
• Exponeras för UV-ljus max 2 månader.
• 15 års produktgaranti. 

Materialbeskrivning
Flexilight BAS är åldringsbeständig och diffusionstät. 
Ånggenomgångs-motstånd Zv 2800x103 s/m (Sd 75 m). Stommen är 
belagd med SBS-modifierad bitumen som gör produkten smidig att 
hantera även vid låga temperaturer.  Under- och översida skyddas av 
en filt av polypropen. Flexilight BAS är registrerad i Bastaregistret*.

* Basta-registreringen innebär att vi kan styrka att denna 
produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga 
egenskaper. Se www.bastaonline.se.

Förvaring
Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras 
rullarna i varmlager minst 24 timmar innnan de används. Max 
lagringshörd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.

Montering och infästning
Flexilight BAS ska monteras på fast underlag av trä. Undvik onödigt 
lång exponering innan ytskiktet monteras. Utsätts för UV-ljus max 2 
månader.  
Observera att tätheten hos ett självklistrande förband är starkt 
beroende av arbetsutförandet och läggningsförhållandena. Vid 
temperaturer under +15ºC bör överlägget värmas försiktigt med 
varmluft. Infästningen är snabb och klibbfri tack vare vådernas 
uppbyggnad med en stark självhäftande asfaltkant i kombination 
med en folierad kant. Dubbla asfaltkanter är dock mera vindtåliga. 
Montera därför yttertaket direkt, och välj hellre Flexilight PRO eller 
PRIMA i vindutsatta lägen, t ex på västkusten och i Skåne.
Vid lutningar under 18° skall alla tvärgående skarvar klistras med 
Icopal Taklim eller Icoklister. Dessa produkter används även till 
plåtbeslag och stosar. 
Om taklutningen är 14° eller mer är det fritt val mellan synlig/dold 
infästning. När taklutningen är lägre än 14° krävs dold spikning eller 
klamring. Vid dold infästning ska läkt alltid monteras i anslutning till 
att man monterar underlagsduken.
• Vid spikning används varmförzinkade pappspik minst 20x2,8. 
• Klamring är endast tillåten om den är dold, och då används 

rostfri klammer av typen 140/10 (t ex Rapid).
Flexilight BAS ska ej kombineras med svetsade tätskiktsmattor.



Se prestandadeklaration 060-1230 för ytterligare data, www.prestandadeklaration.se

Produktdata Flexilight BAS

Artikelnummer 21129
Dimension 25x1 m
Vikt per rulle Ca 17,5 kg
Förpacknings/transportenhet, 
Engångspall med krympfoliehätta

24 rullar per pall

Transportvikt/transportenhet 410 kg
Transportmått L=1200, B=800, H=840 mm

Tillbehör
Icopal Icoklister alternativt Taklim
Icopal fotplåt samt ev. övriga beslag och plåtar
Icopal Takavvattning
Icopal Takstos vid genomföringar

Förvaring
Lastas och lagras stående. Vid temperaturer under -15°C förvaras 
rullarna i varmlager minst 24 timmar innan de används. Max 
lagringshörd: 1 pall. Skyddas mot väta och direkt solljus.
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