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Produktdata

Artikelnummer 27954
Dimension 1,45 x 25 m
Tjocklek 1,0 + 0,2 mm
Vikt per m2 ca 200 g/m2
Vikt per rulle ca 8 kg
Transportmått L = 1200, B = 800, H = 840

Se prestandadeklaration 060-1700 för ytterligare data, 
www.prestandadeklaration.se

ICOPAL Monarperm PRO
Diffusionsöppen frihängande underlagsduk 

Icopal® Produktblad

Monarperm PRO är en diffusionsöppen frihängande
underlagsduk som används under överläggsplattor vid 
minst 14° taklutning. 

• För frihängande montage 
• Diffusionsöppen Sd 0,3 m
• Fuktbuffrande
• Åldringsbeständig
• Självklistrande överlappskant

Beskrivning
Monarperm PRO fungerar som vattenavledande skikt enligt 
kraven i AMA hus JSC 61 och är testad av SP avseende 
genomtrampningsskydd. Eftersom duken är diffusionsöppen 
kan luftspalten under duken utelämnas. Det utrymmet kan 
istället användas för att öka isolertjockleken. Den utelämnade 
ventilationen minskar också värmeförlusterna.

Den låga vikten, rullformatet och klisterkanten gör det enkelt och 
snabbt att hantera och montera Monarperm PRO.

Monarperm PRO är uppbyggd av en stark polyesterstomme 
med en vattentät men samtidigt diffusionsöppen beläggning 
av polyuretan. Ytterst är duken förstärkt mot mekaniskt slitage 
med en polypropenfilt. Produkten är försedd med klisterkant och 
markeringar för överlappsbredd.

Montering och infästning
Den traditionella luftspalten mellan underlagsduk och isolering kan 
utelämnas under förutsättning att ventilationen mellan den yttre 
taktäckningen och underlagsduken säkerställs.  Observera dock 
att en luft- och ångspärr ändå ska monteras på den varma sidan 
i takkonstruktionen.

Då frihängande duk monteras ska risken för genomtrampning beaktas. 
Monarperm PRO uppfyller kravet på genomtrampningssäkerhet när 
kläm- och bärläkten monteras med maximalt avstånd 1200 mm.

Läggning skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RA Hus. 
Monarperm PRO kan ligga fritt exponerad upp till 2 månader.



Icopal AB
Box 848, 201 80 Malmö

info.se@icopal.com
www.icopal.se

Vid takfot används Icopal fotplåt. 

Icopal Takstos används som tätning vid mindre cirkulära 
genomföringar, typ avloppsluftare.

”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt 
klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.  
Se www.bastaonline.se”.

Förvaring
Lastas och lagras och stående. Vid temperatur lägre än +0°C skall 
rullarna tas ut från varmlager efterhand som de används. Max 
lagringshöjd: 1 pall.

Tillbehör
Icopal Butyltejp är ett dubbelhäftande tätningsband som används 
för att fästa underlagsduken mot fotplåten samt för tätning vid 
detaljarbeten. 




