YAP 2200

Underlagspapp

- med täta leveranser på hög nivå -

YAP 2200 är en högkvalitativ underlagspapp
speciellt framtagen för att användas under
tegel, plåt och shingelplattor. Produkten kan
även, helklistrad i varmasfalt, användas som
undre lag i flerlagstäckningar.

YAP 2200 har en stomme av slitstark polyester
som har hög brottöjning och draghållfasthet.
Stommen är impregnerad och belagd på båda
sidor med oxiderad asfalt med plastisierad tillsats. Över- och undersida är täckt med fin sand.

YAP 2200 går att få i standardutförande eller
med klisterkant. Klisterkanten är 10 cm och
skyddas av en avdragbar film. Klisterkanten
medför att vid varm väderlek kan ihopfogning
av våderna ske utan att kall- eller varmklister
används. Vid kylig väderlek skall överläggen
värmas försiktigt för att aktivera klisterytorna.

YAP 2200 absorberar inte vatten och påverkas
ej av röta. Den kan spikas fast eller häftas med
ex. häftpistol och visar hög motståndskraft mot
mekaniskt slitage. I samband med installationen
av underlagspappen skall läktning utföras samt
ska den snarast täckas med vald ytbeläggning.

Teknisk Information
Rullängd

10 x 1 m

Materialmängd/pall

35 rullar / 350 kvm per pall

Vikt

2,2 kg / kvm

Stomme

Polyester

Ytbeläggning

Sand

Applicering

Spikas, klistras i varmasfalt

Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0º – +40 ºC. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 ºC.

Kontrollpunkt

Norm ref.

Enhet

SITAC spec.

Uppmätta värden
677 N/5 cm (13,5 KN/m)
417 N/5 cm (8,3 KN/m)

Draghållfasthet

EN 12311 -1,0 °C

N/5 cm

Längd ≥8KN/m
Tvär ≥8KN/m

Brottöjning

EN 12311 -1,0 °C

%

Längd 15%
Tvär 15%

26
28

Rivhållfasthet

EN 12310-1

N

Längd ≥80
Tvär ≥80

84
98

Dimensionsstabilitet

EN 1107-1

%

≤2%

≤2%

Motstånd mot vatten

EN 1928

mm H2O

200

200

Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan
någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämplighet och användningsområde för produkten.

Asbestfri

Klorfri

Innehåller inga brukade
eller återvunna oljor

Inget farligt avfall

Lagras stående. Ej på varandra
utan tryckutjämnande skiva

Tjärfri

Återvinningsbar

Mekanisk infästning

Vid varm väderlek: Gör ett
snitt i hörnen på pallen

Undvik lagring i direkt
solljus och före applicering,
ej under +5˚
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