
– selvklæbende tagpap med lang levetid

 ADESO® TAGPAP



ADESO® tagpap er et unikt, selvklæbende 
tagpap system, specielt udviklet til det 
omskiftelige nordiske klima. Med ADESO® 
tagpap undgår du helt det besværlige 
arbejde med brænding af svejsepap, hvor 
en forkert opvarmning ofte resulterer i, at 
granulatet slår sig eller mister klæbeevnen, 
hvorved samlingerne bliver utætte. 
Samtidig opnår du et langt bedre arbejds-
miljø, hvor risikoen ved svejsearbejde og 
den forbundne brandfare fjernes, ligesom 
støj og lugtgener helt undgås.

• Ingen brandfare – ingen  
brug af svejseudstyr. Kræver  
ingen ekstra forsikring

• Ingen støj- og lugtgener  
ved montering

• Bedre og mere sikkert arbejdsmiljø
• Hurtig og nem montage
• Kræver ingen specialværktøj
• Kræver ikke specialuddannede  

montører
• Absolut vandtæt
• Selvklæbende på hele fladen
• Optimal totaløkonomi
• Polyester-armeret kvalitetsprodukt
• Godkendt til bræddeunderlag
• 10 års produktgaranti

Udover fordelene i forhold til traditionelle 
svejsepapprodukter er ADESO® et fuld- 
klæbende tagpap system.
Det betyder, at ADESO® klæber på hele 
fladen og ikke kun ved samlingerne,  
hvilket sikrer en fuldkommen tæt og  
sikker tagdækning. 

FASTLap® og SEALLap® er en unik 
patenteret teknologi, der er fabriksfærdigt 
indbygget i produktet. 
Samlingerne mellem to lag er altid et 
følsomt punkt, og med FASTLap® og SEAL-
Lap® teknologien er denne opgave nu løst 
på en optimal måde. Det følsomme punkt 
sikres med en højkvalitetssamling, der sam-
tidig – når monteringen er udført korrekt 
– er 100% tæt og ekstremt holdbar.

Dette skyldes kombinationen af den  
selvklæbende bitumen overflade samt  
de patenterede, granulatfri SEALLap®  
og FASTLap® kant- og endesamlinger. 

Samlet set opnår du en hurtigere og mere
enkel montage med høj slutkvalitet og  
god totaløkonomi – til glæde for både  
dig og dit tag.

SEALLap® patenteret kantsamling
med indbygget klæbeevne

Også til flade tage med fald helt ned 
til 2,5 cm pr. m / 1,4 gr.

Selvklæbende tagpap, der sikrer hurtig, 
problemfri montage og lang levetid

Patenteret selv- 
klæbende teknologi

UNIKT TAGPAPSYSTEM

2



Brænding af svejsepap - traditionel  
montage med betydelig risiko for brandfare.

Montering af ADESO™ tagpap - hurtigt,  
nemt og uden risiko for brandfare.

Overflade sort skiferbund

Selvklæbende kantsamling

FASTLap® patenteret 
granulatfri endesamling

Beskyttelsesfilm

Polyesterarmering

SBS bitumen asfalt

Selvklæbende bitumen

X

Sort overflade
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Gode råd og flere anvendelses-
muligheder
Med ADESO® selvklæbende tagpap 
opnås den bedste klæbeevne ved tempe-
raturer over +10º C. Pålægning skal fore-
tages i tørt vejr, idet fugt og regnvejr vil 
forringe/forhindre klæbeevnen.  
Underlaget skal være tørt og fri 
for urenheder, samt primes med 
ADESO® primer.

Ved anvendelse af ADESO® produk-
terne på primære tage (enfamiliehuse, 
sommerhuse etc.) skal der af sikker-
hedsmæssige årsager anvendes en 
2-lags løsning.

Flade tage
ADESO® produkterne kan lægges på 
flade tage med et fald ned til 2,5 cm pr.
meter samt på taghældninger op til  
45-50°. Ved taghældninger på 20° eller 
mere skal tagbelægningen sikres med 
tagpapsøm.

Samlinger
Ved 2-lags løsninger skal man sikre, at 
samlingerne på underpap og overpap
ikke udføres det samme sted. 

Både ved 1- og 2-lags løsninger, hvor 
det er nødvendigt at udføre en kryds-
samling (alle samlinger på ét sted), skal 
Elastoflex SA underpap skæres ned i 
niveau med hinanden, i 45° vinkel.

Samlingen tætnes med bitumen repara-
tionsmasse.
Ved anvendelse af Mineral Elastoflex 
SA overpap, hvor en samling skal udfø-
res på et sted, og hvor rullen ikke har 
en indbygget samling, skrabes granula-
ten fri af samlingsområdet samt primes 
med Acriplast i overlæg. 

Herved opnås en vedhæftning svarende 
til originalsamlingen.
 
Granulaten skrabes fri ved hjælp af en 
murerske eller lignende skarpt værktøj.

Renovering
ADESO® tagpap kan med stor fordel 
bruges ved renovering af eksisterende 
tagpap-tage. Der efterses for luftbobler, 
dårlige samlinger mv.
Taget repareres, rengøres for sten og 
snavs og primes med ACRIPLAST primer. 
Herefter er taget klar til montering med 
ADESO® tagpap.

Efterisolering
Ved efterisoleringsopgaver på større 
industritage, hvor der efterisoleres med 
brand- eller varmefølsomme produkter 
som polyethylenskum eller polystyren-
materialer, kan Elastoflex SA underpap 
med fordel anvendes som selvklæbende 
bundlag. Herefter monteres Mineral 
Elastoflex SA overpap. 

Generelt for ADESO® produkterne 
gælder, at monteringen foregår hurtigt, 
nemt og sikkert i et rent, lugt- og støjfrit 
miljø.

Højt indhold af SBS
ADESO® tagpap er en professionel 
tagpap bestående af et multilag poly-
esterfilt, der er tilsat et højt indhold SBS. 
 
Dermed opnås en mere fleksibel tagpap, 
der er nemmere at arbejde med og har 
længere levetid.

Sikkerhed og godkendelse
En af de væsentligste egenskaber ved 
ADESO® produkterne er sikkerheden. 
Du undgår helt den brandfare, som 

forefindes ved påsvejsning af traditio-
nelle tagpapprodukter. 
Dermed kræves der heller ikke nogen 
fordyrende, ekstraordinær brandfor-
sikring, da ADESO® produkterne er 
selvklæbende og ikke kræver åben ild. 

Produkterne er testet og godkendt af 
Dansk Brand- og sikringsteknisk Insti-
tut, DBI, som en euroklasse BROOF (t2) 
i henhold til EN 13501-5. 

Produkterne er CE-godkendt

ADESO® primer
Idroprimer 10 kg og 5 kg – anvendes 
ved montering af ADESO® selvklæbende 
tagpap på krydsfiner eller brædder. 
1 kg dækker ca. 3 m2.

Acriplast 10 kg og 5 kg, anvendes som 
primer ved montering af Adeso selv-
klæbende tagpap ovenpå eksisterende 
tagpap og beton. 
Forbrug ca. 0,8 kg/m2.

Easy Box
Alle ADESO® produkter bliver leveret 
i en Easy Box. Boxen gør at rullerne 
kan transporteres sikkert, uden at 
man hverken får ødelagt tøj eller bil af 
klistrende asfalt.
Kartonen er nem at klappe sammen og 
kan derefter bortskaffes.

MONTERING
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Underlaget skal være tørt og fri for urenheder samt primes med 
ADESO® primer. Der må ikke være kanter eller skarpe fremspring 
på taget, da dette kan perforere tagpap. 
Såfremt ADESO® tagpap skal tilpasses i længden, bør dette foregå 
på jorden. Underpap: Den tynde film på oversiden af underpappen 
skal ikke afmonteres.

Fold membranen til det halve og fjern bagsidefolien, der er
skåret for og klargjort.

Rul forsigtigt ADESO® tagpap ud og undgå luftlommer. 
Nu er den ene halvdel af banen monteret.

Det er en god idé at markere en retningslinie før startmontagen
– evt. med en kridtsnor, så den ønskede retning holdes.
Banen lægges ud således, at der startes med montering på
tagets laveste punkt.
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Fold den anden halvdel af banen op, fjern folien og rul ud.
Arbejdsgangen er den samme, hvad enten det er underpap eller 
overpap, der er tale om. VIGTIGT: Vær ekstra opmærksom 
og forsigtig når folien er fjernet, og når banen rulles ud, 
da ADESO® tagpap klæber meget hurtigt. Klæbeevnen 
er så kraftig, at ADESO® tagpap er særdeles vanskelig at 
fjerne, når først den er sat fast.

Sørg for at ADESO® tagpap bliver presset godt til og vær sær-
lig opmærksom på, at der ikke opstår luftlommer. Anvend evt. en træ-
fiberplade i størrelsen 61 x 122 cm som trykfordeler. Træfiberpladen 
lægges på den monterede bane, og der trædes rundt på hele pladen. 
Presset er rigeligt til at opnå en god og effektiv montering.Ved større 
arealer anbefales det, at man bruger en rulle som vist ovenfor. Ruller 
fås også i større udgaver, så man kan stå oprejst.

Ved montering af ADESO® tagpap fjernes kantsamlingernes
beskyttelsesfolie.

Kantsamlingerne presses ekstra godt. Det kan igen gøres med en 
trykfordelende træfiberplade eller som vist ovenfor med en rulle. 
Herefter er taget færdigmonteret. VIGTIGT: Vær opmærksom på, at 
alle overlæg er presset godt og grundigt.
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Hurtig og nem 
montage
Med ADESO® selvklæbende tagpap opnås 
hurtigt og nemt et perfekt resultat. Der 
skal ikke, som ved traditionel svejsepap, 
tages højde for f.eks. svejsetemperatur 
og specialuddannelse af medarbejdere. 
Og forhold som lugt- og støjgener samt 
brandfare undgås helt. Resultatet er et 
bedre arbejdsmiljø og er tidsbesparende.

Vægt pr. m2 Tykkelse Rullestørrelse Dækbredde

Mineral 
Elastoflex SA P

overpap
3,5 kg Ca. 4 mm 1 x 10 m 90 cm

Mineral 
Elastoflex SA P

overpap
3,5 kg Ca. 4 mm 0,30 x 10 m

Ingen overlægs-
kanter

Elastoflex SA P
underpap

2,2 kg Ca. 2 mm 1 x 15 m 90 cm

Trækstyrke på 
langs/tværs

Forlængelse før 
brud på langs

Forlængelse før 
brud på tværs

Rivestyrke på 
langs/tværs

Mineral 
Elastoflex SA P

overpap
400 N / 300 N 35% 35% 130 N / 130 N

Elastoflex SA P
underpap

400 N / 300 N 35% 35% 130 N / 130 N

Vandtæthed Elasticitet Kuldeknæk
Varme- 

bestandighed

Mineral 
Elastoflex SA P

overpap
W1 30% -25

0
 C > 100

0
 C

Elastoflex SA P
underpap

W1 30% -25
0
 C > 100

0
 C

Mineral Elastoflex SA (1 x 10 m): Endelig tagpap-dækning ved primære- og sekundære tage. 
Mineral Elastoflex SA (0,30 x 10 m): Fuldt selvklæbende tagpap i mindre størrelse til inddækninger og 
afslutninger omkring rørgennemføringer mv.
Elastoflex SA: Underlagspap i 2-lags løsninger.
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