CERTIFIKAT
SC2042-12

Flexilight PRO, Underlagstäckning
Innehavare/Utfärdat för

Icopal AB
Box 848, 201 80 Malmö, Sverige
Organisationsnummer: 556013-0709
Tel: 040-24 74 00, Fax: 040-611 18 32
E-post: info@icopal.com , Hemsida: www.icopal.com
Produktbeskrivning
Flexilight PRO, Underlagstäckning består av en polymermodifierad (SBS) bitumen på en glasfiberstomme,
båda sidor är belagda med filt av polypropen. Produkten har klisterkant på ovan och undersida.
Ytvikt 750 g/m2.
Avsedd användning
Vattenavledande skikt under taktäckningar på lutande tak, avsedd att läggas på genomtrampningssäker
träpanel med lägsta taklutning 3° under förutsättning att taktäckningen inte anger en högre lägsta lutning.
Produkten monteras på underlaget genom dold eller genomgående infästning med korrosionsskyddad
pappspik eller klammer.
Vid lutning lägre än 14° ska dold infästning väljas.
Godkännande
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):
Fukt
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen

6:51
6:5325, allmänt råd

Produkten uppfyller kraven i certifieringsregel CR 009, bilaga 2 – underlagstäckning.
Tillhörande handlingar
Icopal monteringsanvisningar Underlagsprodukter, daterad mars 2017.
Kontroll
Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-01-0213, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB
Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att
rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande
handlingar.
Tillverkningsställe
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Icopal AB, Malmö
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Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text/tryck på varje levererad
förpackning och omfattar:
Innehavare
Produktens typbeteckning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Certifikatnummer
Användning
P-märke
Certifieringsorgan
Kontrollorgan

Icopal AB
Flexilight PRO
datum/tid
SC2042-12
Underlagstäckning
p
RISE
RISE

Bedömningsunderlag
Rapport FX201858 Rev1, FX212054, 3F001579 och 6F017372 från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Rapport 7P00382-01 och 7P018099 från RISE Research Institutes of Sweden.
Kommentarer
Produkten ska förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell
utomhuslagring. Åldringsbeständigheten bedöms vara minst 50 år under förutsättning att produkten hanteras
och monteras i enlighet med detta certifikat och de tillhörande handlingarna.
Takläggning ska utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas utan
övertäckning under en period som ej överstiger tre månader.
Monteringsanvisningar ska följa med leverans till byggarbetsplatsen och ska finnas tillgängliga vid montering
och besiktning.
Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2013-04-12.
Giltighetstid
Giltigt till och med 2023-04-09.

Håkan Thiman

Linda Ring Thorén
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