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Produktbeskrivelse:
Bitumenbaseret fi berarmeret tagmasse til lægning 
af fugefri membraner.

Anvendelsesområde:
Til renovering af tagpap og -plader.

Teknisk information:
Diffusionsegen-
skaber:  Tagmassen er diffusionstæt.

Densitet:  ca 1,3
Tørstof:  77%
Materialeindhold: Polymermodifi ceret bitumen
Materialeforbrug: Enkelt strøg
  Pap:  ca. 0,8 kg/m²
  Plader: ca. 0,8 kg/m²
Tørretid ved +15°C: Kan betrædes efter ca. 1 måned.
Materialeforbrug: Helarmering ca. 2,5 kg/m².
Tørretid ved +15°C: Kan betrædes efter ca. 2 måneder.
  Betrædbarheden gælder så længe  
  ydertemperaturen på taget ikke  
  overstiger +30°C. Det anbefales at 
  bruge baner af Hagmafl ex SBS-
  måtter ved hyppig færdsel på taget.
Brandfarlighed:  Brandklasse 2b.
Flammepunkt:  ~ 40°C.
Lagringstid:  2 år

Forbehandling:

Tag af plader:
Rengør taget for snavs og rester af gammel maling 
og rust ved hjælp af afskrabning eller sandblæsning.
Grund rustne plader med Hagmans Grip On Primer.

Revner og huller kan nemt repareres med Hagmans 
Asfaltkit eller Hagmans Asfaltklæber. Større repara-
tioner skal armeres med Hagmans Armeringsmåtte.

Tagpap:
Underlaget skal være rent og tørt. Mos og alger skal 
fjernes. Luftblærer og lignende i tagpappet justeres, 
således at overfl aden er så glat som muligt for at 
opnå et godt resultat. Husk at kontrollere og justere 
eventuelle paplommer, der kan opstå ved optræk-
ninger i den gamle tagpap. Større skader og revner 
i bjælker skal armeres med Hagmans Armerings-
måtte. Bevægelsesrevner dækkes med strimler af 
Hagmanit SBS-måtte.

Brugsanvisning:
Enkelt strøg - Tag af plader:
Tagmassen påføres normalt med en tagbørste 
kombineret med en pensel til kanterne.
Materialeforbrug 0,8 kg/m²

Enkelt strøg - Tagpap:
Tagmassen fordeles normalt med en tagbørste 
langs pappets længderetning og hen imod overlap-
ningen, således at fugen fyldes ud. Optrækninger 
bør afsluttes med en lige kant ca. 5 cm op. Husk, 
at lange strøg giver en glattere overfl ade. Mate-
rialeforbruget bør være ca. 0,8 kg/m², afhængig af 
overfl adestrukturen og papkvaliteten.

Helarmering - Tagpap:
Det første lag lægges ud på samme måde som ved 
enkelt strøg. Materialeforbruget bør være ca. 1,0 kg/
m², afhængig af overfl adestrukturen og papkvaliteten.
Tagmassen skal påføres i mindst den samme bredde 
som armeringsmåtten. Der må ikke forekomme 
”striber” uden tagmasse i fugen. Armeringen lægges 
i og strækkes godt, således at der ikke opstår folder. 
Armeringen skal altid ske i den underliggende tagpaps 
længderetning.
Hele overfl aden skal ”stryges over” med børsten, 
således at armeringen presses ned i tagmassen. Der 
må ikke forekomme nogle luftlommer. Til sidst påføres 
et dækkende lag af tagmasse (1,25 - 1,5 kg/m²).
Hele proceduren gentages og armeringen overlappes 
hver gang med 3 til 5 cm.
Det øverste lag af tagmassen fordeles med lange 
strøg med børsten, således at overfl aden bliver så 
glat som muligt. Ved tilslutninger lægges armeringen 
op nogle cm, således at papfolderne er armerede og 
lækagerisikoen mindskes. Dæksler, spuns og andre 
detaljer dækkes helt, eller også trækkes tagmassen op 
ca. 5 cm og afsluttes med en lige kant.

Forpakninger:
Artikelnummer:
55143  6 kg
55147  15 kg
55145  25 kg

Tagmasse
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