
RAW A/S 
C.F. Richs vej 115 

2000 Frederiksberg, DK
CVR 55828415

www.raw-products.info

SE 
DATABLAD

HP 2200
UNDERLAGSPAPP

Längd: 15 m

Bredd: 0,7 m

Vikt / rulle c:a: 23 kg

Rullens täckande yta: 9,3 m²

Stomme: Polyesterfilt

Ytvikt: 2,2 kg / m²

Ytbeläggning: Sand

P-märkt: Ja

CE-märkt: Ja

Draghållfasthet: L / T 600 N / 290 N

Brottöjning: L / T 40 % / 45 %

Rivhållfasthet: L / T 100 N / 100 N

Garanti: 10 år

Art. nr. 900214471

PRODUKTBESKRIVNING
HP 2200 Underlagspapp är uppbyggd av en
polyesterstomme, impregnerad och belagd med
oxiderad asfalt. Ytan är belagd med fin sand på
båda sidor. Dubbla klisterkanter (upptill & nedtill)
underlättar monteringen, ger ett starkt förband
och minskar behovet av att använda klister vid
överlappande infästning.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
HP 2200 används som vattenavledande skikt på
fast och jämt underlag av råspont eller byggskiva
enligt Hus AMA 18 JS/1. HP 2200 kan beläggas
med betong-/tegelpannor, shingel eller ytpapp.
Enligt HUS AMA 18 rekomenderas ej HP2200
under planplåt.

TRANSPORT & LAGERHÅLLNING
HP 2200 skall transporteras samt lagras stående.
Rullarna ska skyddas mot UV-strålning och fukt.
Rullarna skall lagras stående på pall eller annat
hårt och jämt underlag. Vid temperatur under 5°C
ska rullarna förvärmas i normal rumstemepratur
1-1 dagar innan montering. Får ej staplas.

LÄGGNING & MONTERING
HP 2200 är godkänd och monteras enligtHus AMA 18
JSC.1, typ VU 111 alternativt VU 112.
Underlag kan utgöra träpanel, träelement eller
plywood utformade så att rörelser i skarvar
begränsas t.ex. genom att vara försedda med not
och spont som sammanfogas väl. Underlaget
skall vara av spikbart material och skall vara rent,
jämnt och torrt. Våder läggs med minst 80 mm:s
överlapp vid längsskarvar och minst 150 mm vid
tvärskarvar. Tvärskarvar i takfallets
lutningsriktning skall snedskäras minst 300 mm
från överkant in mot våden utöver det generella
överlappet på 150 mm. Underlagspappen täckes
snarast med tätskikt, plåt, shingel eller överläggsplattor.
Om färdigspikat tätskikt under byggnadstiden utsätts
för hårdare påfrestningar än under bruksskedet bör
tätskiktet skyddas med t.ex. hårda skivor och
landgångar.

09
.2

01
9_

V
1


