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SUPERTAK YEP 500
Underlagstäckning med klisterkant

ströläkt 60 cm C-C

TJB Supertak YEP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning. 
Den nya moderna högkvalitativa underlagstäckningen för träunderlag  
som ersätter traditionell papp.  
Med sina unika egenskaper ger den maximal täckning under såväl  
betongtakpannor, tegelpannor, takplåt, bandtäckt plåt som ytpapp.  
TJB Supertak YEP 500 kan användas som underlagstäckning ner till 60 taklutning.

Säkrare – TJB Supertak YEP 500 är uppbyggd av en polyesterstomme som är 
impregnerad och belagd med en SBS-modifierad asfalt. Ovan och undersidan är  
belagda med en stark och smidig filt av polypropen som gör den halksäker. 

Lättare – Väger endast en tredjedel av traditionell takpapp.  
Enklare upplastning på taket med rullar som väger 13 kg/st.

Snabbare – TJB Supertak YEP 500 rymmer mer än dubbelt så mycket per rulle än 
vanlig takpapp. Färre och bredare våder kapar monteringstiden med 40%. Mekanisk 
infästning med klammer snabbar på läggningstiden ytterligare.

Tätare – Själklistrande kant med bitumenklister samt motstående kant som är frilagd 
ger en tät skarv. TJB Supertak YEP 500 kan spikas eller monteras med dold infästning 
då den är godkänd för att häftas. Den mekaniska infästningen måste täckas av  
överlappande våd med klisterremsan och ger då en tät och läckagesäker skarv.

Teknisk Information    Förpackning
Användningsområde: För underlagstak av trä, tex. råspont. TJB Supertak YEP 500 
Stomme:	 Polyesterfiberfilt	 	 	
Asfalt:	 SBS-modifierad	asfalt	 	 	
Ytbeläggning: Polypropenväv                                
Vikt: 550 g/m²    Art nr:               192510           
Tjocklek: 0,95 mm    Rullens bredd:          1 m         
Bredd: 1 m    Rullens längd:          25 m       
UV-resistent: 2 månader   Rullens vikt:             13,75 kg  
Mekanisk infästning: Varmförzinkad pappspik min 20x2,8 mm  Antal rullar/pall:       33 st       
 eller Rapid Klammer min 140/10.
TJB Supertak YEP 500 är en P-märkt och godkänd underlagstäckning.  
Godkännande SC 1394-11.  
Produkten är provad och kontrollerad av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). 
Certifierad	av	SITAC	i	enlighet	med	Boverkets	Byggregler	(BBR)	enligt	8:241	och	6:5325.
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