TAGPAP TIL
LISTEDÆKNING
Specialdesignet tagpap gør det lettere at etablere en listedækning
Tagpappet sikrer optimal vedhæftning af kappen
Sikrer en tættere og lettere montage
DANSK
TAGPAP

Listedækning udført med tagpap anvendes
i dag i stadig stigende omfang inden for
moderne nybyggeri og renovering.
Phønix Tag Materialer er meget fokuseret på at gøre listedækning udført med tagpap til et attraktivt alternativ til øvrige tagbelægningsmaterialer. Nyeste tiltag er
udviklingen af et specialdesignet produkt for listedækning udført efter metoden overliggende kappe, hvor
hovedformålet har været at sikre en optimal vedhæftning af kapperne, som monteres ovenpå listerne.
PTM BituFlex til listedækning (PF 5000 SBS)
•F
 ås som standard med sort skifer i dimensionen 1x8
meter.
• L everes også som målpap med varierende længde
fra 6 til 14 meter. Bredden på listedækningspappet
vil altid være 1 meter.
•P
 roduceres med en 4 cm bred klæbekant i såvel
højre som venstre side, hvor den normale bestrøning
med skifer er erstattet med sand for at sikre en så
optimal vedhæftning som muligt.
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Tekniske egenskaber
Samme velkendte egenskaber, som kendes fra PTM
BituFlex (PF 5000 SBS), der er stærk, smidig og kan
tilpasses selv de vanskeligste former, der findes inden
for spændende arkitektonisk byggeri.
Nærmere information
For nærmere informationer vedr. listedækninger henvises til folderen »Listedækning – Specifikationer og
Metoder«, som kan bestilles ved henvendelse til vores
kundeservice.
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Her vises illustration af metoden overliggende kappe
med den nye listedækningspappet, trapezlister og
kapperne.
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Phønix Tag Materialer A/S fraskriver sig ansvaret for anvendelse af oplysningerne på dette produktblad. For yderligere information herom henvises til vores hjemmeside www.phonixtagmaterialer.dk.
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