
Izoself Reflex P4
”Gør det selv pap”

 
1-lags selvklæbende tagpap sort 1.0 x 5.0 m. 

Perfekt til ”Gør det selv” folk, som ikke ønsker at benytte gasbrænder.

Find informationer om vores store
produktsortiment på:

www.bmc-danmark.dk

F O R H A N D L E R

BMC DanMark
Stykgodsvej 7
DK-9100 Aalborg

Tlf. +45 96 31 28 00
Fax +45 96 31 28 10
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BMC Danmark A/S har i 2012 eksisteret i 25 år
og er en betydelig leverandør af byggematerialer igennem

forhandlere til det danske og norske marked.



For at forbedre vedhæftningen grundes underlaget  
med en bitumen primer, tørretiden er afhængig af 
vejret og vil i de fleste tilfælde være ca. 1 døgn.

Samlingen trykkes sammen 
ved at man ligger en trykfor-
delingsplade og træder på 
den.

Banerne monteres i tagets falderetning, og ved samlinger må 
der ikke forekomme modfald. For at holde retning på rullen 
er det en god ide at bruge en kridtsnor. Rullen rulles ca. halvt 
ud der hvor man ønsker at montere den, den del som man 
ønsker at montere først vippes frem (så bagsiden vender op af)
beskyttelsesfilmen afrives, vigtigt at den hvide side af beskyt-
telsesfilmen ikke kommer i berøring med undersiden af tag-
pappen, den vil i givet fald være meget vanskelig at få af igen.

Den del hvor beskyttelsesfilmen er afrevet, kan nu 
Forsigtigt monteres (god ide at være 2 til dette, da
rullen ikke kan flyttes når først den er monteret).

Banerne er på langs af rullen forsynet med en klæbekant,
hvor i der sømmes med galvaniseret papsøm med 20 cm 
mellemrum.

Taget efterses og rengøres.  Der monteres fodblik v/tagfoden så vandet kan dryppe af, 
og der monteres trekantlister langs vindskederne så knæk 
og skarpe buk på tagpappen undgås. 

Kanter og inddækninger afsluttes med alu-profiler. Læg en trykfordelingsplade på taget, og der trædes rundt
på hele pladen, over hele taget, specielt samlingerne skal
trykkes godt. Taget er nu klar til at modstå mange års 
vejrlig.

Izoself Reflex P4 er en et lags selvklæbende tagpap som kun må benyttes til sekundære bygninger som; udhuse, 
havehuse, legehuse osv. Med et minimumsfald på 2.5 cm./m. Underlaget skal være jævnt, stabilt, tørt, støvfrit og 
fri for urenheder. Izoself Reflex P4 kan monteres ved temperaturer over +5 C. (ved temperaturer mellem +5 /+15 C 
er det nødvendigt at opvarme tagpappen med en varmepistol, for at øge vedhæftningen). Pålægningen skal foregå 
i tørvejr, da fugt og regnvejr vil forringe klæbeevnen.

Produktet:
Izoself Reflex P4 består af en sbs modificeret bitumen med en polyester armering, på over-
siden er den belagt med en sort/grå naturskiffer, og på undersiden er den belagt med en 
beskyttelsesfilm, som afrives ved montering. 

Opbevaring:
Rullerne skal opbevares opretstående, beskyttet mod fugt, høj varme og direkte sollys.

Holdbarhed:
Izoself Reflex P4 anbefales anvendt senest 12 måneder efter produktionsdato.

Godkendelse:
CE EN 13707

Producent: 
Fragmat, www.fragmat.si

Er der behov for at lave 
en samling over enden 
af rullen, skrabes skiffer 
granulatet af nederste
rulle på minimum 15 cm.

Øverste rulle monteres.Nederste rulle fastsømmes 
med galvaniseret papsøm 
i samlingen.

Samling over enden af rullen

Izoself Reflex P4 ”Gør det selv pap”


