Gode råd ved montage af WakaFLEX
Værktøj
Kan klippes / skæres med saks eller hobbykniv. Wakaflex formes med hænderne. Evt.
kan man anvende en rulle. Der må ikke bruges slående værktøj.
Det er vigtigt at undgå vandlommer!
Fleksibel / selvvulkaniserende
WakaFLEX kan strækkes op til 60% i alle retninger.
WakaFLEX er selvvulkaniserende, hvorfor der kan sættes flere stykker sammen uden
brug af lim. Vulkaniseringstiden afhænger af temperatur. Efter 5 – 30 min. kan det
ikke skilles ad.
Bagside
Fjern folie på bagsiden før montering. Rullerne er i siden forsynet med selvklæbende
butylbånd. Ved brug af ekstra butylbånd skal man sætte butylbåndet min. 5 mm fra
Wakaflex kanten.
Underlag
Wakaflex kan monteres på næsten alle materialer. Wakaflex tåler alle kendte metaller
og tagtyper. Husk, at det er en limning, der sker. Derfor bør underlaget altid være rent
og tørt. Fugt kan fjernes med varmepistol eller gasbrænder. Når man monterer
Wakaflex på gammelt tag, bør man rengøre området for støv, snavs, alger og mos. Er
der mos på tagmaterialet, vil der altid være fugt tilstede, og man bør fjerne fugten med
varmepistol eller gasbrænder. Tagfladen kan evt. forsegles med en udendørs klar
spraylak.
Temperatur
Er temperaturen under 8° er det en fordel at varme tagflade og butylbånd før montage.
Afslutning i bølgematerialer
Der skal altid afsluttes 1 – 2 cm fra bunden af bølgen.
SabetoFIX montagelim
Den bedste vedhæftning på WakaFLEX opnås ved at brænde hurtigt henover
WakaFLEXen med spidsende af den blå gasflamme, således at overfladespændingen
fjernes, før der fuges.
Ståltag
Før forsegling med SabetoFIX montagelim, renses overfladen med SabetoFLEX
renseservietter, og kanten af WakaFLEXen ned mod stålpladen svitses med en
gasflamme. Der kan limes direkte på taget, hvis man ikke kan nå op til samlingen på
pladerne.
Tagpap
Det er muligt at brænde tagpap ovenpå Wakaflex – men kun hvor der er medløb! Bør
kun udføres af professionelle tagfolk!

