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RAW HP530 

 
UNDERLAGSTÄCKNING med dubbel klisterkant  

 

Användningsområde 
RAW HP 530 kan monteras under pannor av tegel eller betong samt andra hårda takmaterial, där underlags-
täckningen fungerar som vattenavledande skikt. På fast och jämnt underlag av råspont eller byggskiva kan RAW HP 
530 användas ner till 6° lutning.  
 
Transport och lagerhållning 
RAW HP 530 skall transporteras samt lagras stående. Rullarna skall lagras stående på pall eller annat hårt underlag. 
Rullarna skall under transport skyddas mot UV-strålning och fuktighet. 
 
Materialbeskrivning 
RAW HP 530 består av en polyesterstomme, impregnerad och belagd med elastomerasfalt (SBS). Ytan har en 
polypropenfilt som förstärker materialet och skyddar mot halkning. På långsidorna av RAW HP 530 finns dubbla 
klisterkanter. Dessa klisterkanter medför att man inte behöver använda varm- eller kallasfalt vid överlappande 
infästning.  
 
Mekanisk infästning 
RAW HP 530 skall monteras med dold mekanisk infästning. Dold infästning innebär att alla spikar eller klammer måste 
täckas av överlappande våds klisterkant. Spikar eller klammer får ej synas. Använd varmförzinkad pappspik 20 x 2,8 
mm eller rostfri klammer, minst 140/10 mm. Mekanisk infästning sker vinkelrätt mot underlaget. Spikning sker i 
sicksack-mönster centrummått 60 mm. Klamring sker i två parallella rader. 
 

• RAW HP 530 skall förvaras stående och ej exponeras för sol och regn. 
• Vid temperaturer under +5°C skall rullar förlagras minst 1 dygn i varmlager innan monteringen. 
• Materialet får ej kombinaras med varmluftsmonterade (svetsade) ytskikt. 
• RAW HP 530 skall monteras mot rent och torrt underlag. 
• När RAW HP 530 är monterad skall ytskiktet monteras snarast möjligt och helt täcka materialet. (Öppen 

exponering för UV-strålning i max 2 månader med ströläktsfixering). 
• Åtgärda omedelbart ev. skador eller felaktiga infästningar med exempelvis takpappsklister. 
• Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis åldringsbeständigt skarvklister för papptak. 
• Enligt HUS AMA 18 rekomenderas ej HP530 under planplåt. 
 

1 rulle = 1 x 25 meter = ca. 22,5 m2 täckande 
530g / m2 = 14 kg total 
 
 

 


