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Produktblad
Produkt

Raftepapp og Luftespalte
Undertak

Dampåpent

Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte
brukes som en forlengelse av raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolering i
skrå tak.

Beskrivelse
Raftepapp og luftespalte er norskprodusert, vannavstøtende og diffusjonsåpen papp med latexbelegg.
På grunn av at pappen er bygget opp av 8 laminerte lag, blir den så stiv at det ikke trengs avstandsklips under montering
Luftespalte har byggende lengde 116 cm. Raftepapp og luftespalte er tilpasset både 1,5° og 2° taksperrer med
senteravstand 60 cm.

Teknisk beskrivelse
Dimensjon Raftepapp

45x61 cm

Dimensjon Luftespalte

62x121 cm

Materiale

Papp m/latexbelegg

Forpakning Raftepapp

50 stk

Forpakning Luftespalte

25 stk

Sd-verdi

Ca 0,3 m
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Bruksområde
Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte brukes som en forlengelse av
raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolasjon til 1 1/2 etasjes hus.

Monteringsbeskrivelse
Raftepappen festes til sperresiden og toppsvillen med den grønne siden opp. Flippen festes ikke ned langs veggen før
utvendig vindsperre er montert. Skjøten mellom raftepapp og vindsperre vegg sikres med klemt skjøt.
Luftespalten legges over raftepappen og smettes på plass. Festes mot taksperren i stiftekanten. Legg ferdig helt opp før
avstandsmålerne brettes opp og stiftekanten brettes ned. Fest til taksperrene.
Stiftes med pappstift med avstand maks 20 cm. For å sikre lufttette skjøter kan omleggsskjøtene tapes med Halotex Multi
Tape.

Referanse Byggforsk
525.106

Skrå tretak med kaldt loft

525.107

Skrå tretak med oppholdsrom på deler av loftet
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Art.nr.

Nobbnr.

Raftepapp og Luftespalte

Dimensjon

Farge

122640

40192320

Raftepapp og Luftespalte

122642

40192312

Tilbehør

Produktnavn
Mataki Halotex Master Tape
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