
Bra grepp
ingen halka

50 % 
MinDre 

VikT

TOM. 
ÖVer 3 ggr 
STarkare

UV + VÄDer-
BeSTÄnDigheT

ingeT
klaDD

ekOnOMiSkT 
& SnaBBT aTT 

MOnTera

kOMBinaTiOnS-
prODUkT MeD 

2 TillÄMpningar



1

3

2

LDPE

LDPE

UNDERLAGSTÄ
CKNIN

G

UNDERLAGSTA
K

anTi’cOn cOVerall är den nyaste teknologin i  
högpresterande underlagstäckning. En kombinations-
produkt, som kan användas både som underlagstak,  
och som underlagstäckning. 

Rekommenderad i stället för konventionella underlags-
täckningsalternativ som t.ex. takpapp av bitumen, slår 
Anti’con Coverall konkurrerande alternativ rakt av när det 
gäller prestanda och installationsvänlighet.

Skydd för ditt tak – i alla väder
Som takläggare, känner Du alltför väl till problemen med 
traditionell underlagstäckning – de är benägna att brytas 
och rivas, tunga och svåra att arbeta med och oförutsäg-
bara i storm. De fastnar i plåt och utsätts för sprickbildning 
som ett resultat av produktens expansion och krympning. 
De kan vara farligt hala då de blir våta. Listan bara fortsätter,  
och resulterar i ökade kostnader, extra oro och börda för  
Dig. Anti’con Coverall är det moderna, högpresterande 
svaret på dessa problem.

5 funktionella lager
Anti’con Coverall är uppbygd av fem skikt: Ett rivstarkt 
HDPE-nät för rivstyrka       , ett antiglidbehandlat LDPE- 
membran för vattentäthet       , ett PP-nonwoven-lager för 
halkfrihet och fotgrepp (eller som kondensskydd vid alternativ 
tillämpning som underlagstak)       . Dessa tre lager har vidare 
laminerats ihop med två lager LDPE för ytterligare styrka 
och vattentäthet. Till motsats från bitumenprodukter, 
bidrar alla lagren till hållbarheten.

Detta gör Anti’con Coverall lämpad som underlagstäckning 
under alla takmaterial. Dess 1,5 m:s bredd och 60 m², eller 
30 m²:s rullstorlek underlättar monteringen, minimerar 
överlappen, och resulterar i en snabbare, lättare och säk-
rare montering.

Överlägset grepp för foten
Anti’con Coveralls enastående fiberyta är halkfri och ger 
ett överlägset grepp för foten – oberoende laboratorietest 
visar att Anti’con Coverall har större friktion och halkfrihet 
än allmän takpapp av bitumen. Inte heller andra polymer-
baserade underlagstäckningar kan matcha detta. Dess 
utmärkta fuktspärr och breda våder, minskar på behovet av 
extra väderskydd. Och Anti’con Coverall innehåller ingen 
bitumen eller asbest. Inga ångor eller utsläpp.

prestanda utan like
Slutresultatet: Anti’con Coverall uppfyller eller t.o.m. över-
skrider alla nationella byggkrav, och överträffar konsekvent 
alla konventionella underlagstäckningsmaterial. I fråga om 
produkttest, talar våra tester för sig själva: när det gäller 
hållfasthet, brottöjning, UV-beständighet, vattentäthet och 
ånggenomgång klarar (och överstiger) Anti’con Coverall 
konsekvent alla standarder.
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20 m längd

Bredd

rullareal

rullvikt

200 g/m2arealvikt

pallstorlek

0,1 %Dimensionsstabilitet

W1Vattentäthet (även föråldrad)

≥700 N/50 mm (= 14 kN/m)Draghållfasthet

≥30 %Brottöjning

≥540 Nrivhållfasthet (spik)

-20/32 °C/Ø mmköldflexibilitet

40 m 

1500 mm 1500 mm

30 m2 60 m2

6 kg 12 kg

200 g/m2

40 rle/pall70 rle/pall
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