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1. PROSJEKT 

Entreprenør / utførende:   

Prosjekt / adresse:   

Bruksområde / bygningsdel:   
  

2. PRODUKTBESKRIVELSE 
Isola Selvbygger har en kraftig stamme av polyesterfilt kombinert med glassfilt.  
 
Stammen er impregnert og belagt med SBS elastomérasfalt og skifer overstrø.  
 
Oversiden er da med unntak av en sidekant, bestrødd med knust skifer. 
 
Undersiden er med unntak av en sidekant, dekket med plastfilm som fungerer som et glidesjikt mot underlaget.  
 
En 10 cm kant på over- og undersiden har selvklebende klebeasfalt og avrivbart omleggspapir. 

Produktidentifisering:

Varenr. / produkt / dim.:   

Fargekode:   

Kvalitet / sortering / klasse:   

Overflatebehandling:   

Vedlegg / dokumentasjon:   
  

3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Foreligger serviceavtale? NEI                JA                Hvis ja, firma:   

Rengjøring og rengjøringsmetoder
Barnåler, blader og evt. mose fjernes forsiktig med myk kost etc.  
 
Større forekomster av grønske eller mose fjernes mekanisk og ved hjelp av Isola Bio-Ren (Mose og grønske fjerner).  
 
Følg evt. anvisning på emballasjen.  
 
 

Ettersyn/kontroll
Regelmessig ettersyn, minimum en gang pr. år.  
Utsatte steder som møne, kilrenner, avslutninger og overganger/gjennomføringer må kontrolleres nøye for lekkasjer og sprekkdannelser. 
 
Unngå å gå på taket på varme sommerdager. 
Vedlikeholdsinstruks og -intervall
Eventuelle skader repareres med lapp av Selvbygger SBS limt med Isola Asfaltlim. 
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4. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 
Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger
Minimum 30 år 

Garanti
 

Fuktbestandighet
Produktet påvirkes ikke av fukt. 

Renholdsvennlighet
 

5. MILJØPÅVIRKNING 
Ressursutnyttelse
Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser. 

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi
 

Emisjon
 

6. HMS-REFERANSER 
Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner. 
  

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc. 
 

7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431 
Avfallstype: Asfalt. 
Avfallshåndtering: Deponering. 
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg. 
Kode for avfallsbehandling: 1619 | 0700 | 0600 | _ _ _ _  
Det er ikke relevant med resirkulering av produktet. 
Øvrige opplysninger
– 
  
8. TEKNISK SERVICE 
Produsent/importør Isola as 
Organisasjonsnr. NO 928 764 745 MVA 
Postadresse  
Postnr. og poststed 3945 Porsgrunn 
Telefon 35 57 57 00 
E-post isola@isola.no
Internettadresse www.isola.no 
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