Certifikat
SC1078-14
Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och
under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

BTS Underlagstak, Underlagstäckning
Innehavare
Benders Sverige AB, Box 20, 535 21 Kvänum
Organisationsnummer: 556233-3970
Tel: 0512-787 000, Fax: 0512-787 019
E-post: info@benders.se, Hemsida: www.benders.se
Produkt
BTS Underlagstak, en underlagstäckning, bestående av polymermodifierad(APP) bitumen på en
polyesterstomme. Ovansida belagd med non-woven polypropylenväv. Undersidan belagd med
sand alternativt non-woven polypropylenväv. Produkten har självklistrande kanter.
Ytvikt 500g/m²
Avsedd användning
Produkten kan användas som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor,
överläggsskivor, plan plåt, takpapp eller formskuren papp. Produkten monteras på underlaget
genom dold infästning med korrosionskyddad spik/ klammer. Lägsta taklu tning 6°.
Godkännande
Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR)
och Boverkets föreskrifter:
Säkerhet vid användning
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen

8:241
6:5325, allmänt råd

Produkten har även bedömts mot kraven enligt certifieringsregel CR 009, typ 2 och uppfyller
dessa krav.
Tillhörande handlingar
Monteringsanvisning Underlagstak BTS, daterad 2014-06.
Kontroll
Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2013 -07 och övervakas
av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-12-0069. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen
tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i
godkännande och tillhörande handlingar.
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Tillverkare
Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
General Membrane SPA, Ceggia (VE), Italien
Märkning
Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text samt etikett på varje
levererad förpackning och omfattar:
Innehavare
Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Egenskaper
Löpande tillverkningsnummer/datum*
Kontrollorgan

Benders Sverige AB
General Membrane, Ceggia, IT
p
SP Certifiering
Benders BTS
SC1078-14
Underlagstäckning
nr/datum
SP

*på etikett

Bedömningsunderlag
Rapport 3F013566, 4F004681, 4F014323, 4P05082, 4F006427 samt 4F016189 från SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut.
Kommentarer
Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under
eventuell utomhuslagring samt i enlighet med tillhörande handlingar.
Ventilatorer som anges i Tillhörande handling (se ovan) ovan innefattas inte i certifikatet.
Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan dock lämnas
utan övertäckning under en period som ej överstiger två månader.
Monteringsanvisningar (eg. tillhörande handlingar) skall medfölja varje leverans till
byggarbetsplatsen och skall finnas tillgängliga vid montering och besiktning.
Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2014-09-30.
Giltighetstid
Certifikatet gäller t.o.m. 2019-09-29.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering
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