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Tak med deblig
omdemme
Flate tak har ikke alltid det beste omblant byggherrer, entrepren~rer
og prosjekterende. Med jevne mellomrom kommer det krav fra sterkt engasjerte personer som vii ha forbud mot flate
tak. Arsaken til dette mA vrere at det er
mange skader og problemer pA disse takene. Norges byggforskningsinstitutt har
hvert Ar en rekke tak til unders~kelse, og
vi kan for sA vidt bekrefte at tilstanden
langt fra er tilfredsstillende.
Det er nok srerlig de flate, massive takene som har problemer. Med et massivtak mener vi her en takkonstruksjon hvor
de enkelte lagene, isolasjon, tekning osv.
ligger i nrer kontakt med hverandre. (Det
er for eksempel ikke noen luftspalte mel10m isolasjon og tekning.) Med et fiatt tak
mener vi tak med helling ;£6° (ea I: 10).
Opp gjennom 1'1rene har ulike varmeisolasjonsmaterialer vrert brukt p1'1 flate massivtak. Etterhvert tok den ekspanderte
polystyrenen stadig mer av markedet.
Den har vrert rimelig i pris, lett av vekt og
lett Alegge, og den har god isoleringsevne. Som tekning har asfaltpappen vrert
omtrent enerAdende. Den mest alminnelige fremgangsmlHen har vrert Alime fast
polystyren og papp med klebeasfalt.
Skadene har vrert av ulik art. Det har
vrert avblAsing pA grunn av sviktende
heftfasthet, blrerer og Apning av skjl"ter i
pappen og i det siste en del foruroligende
tilfeller av sprekker og folder i pappen,
srerlig over skj~tene i polystyrenplatene.
. Det er tydelig at konstruksjonen er meget
~mfintlig overfor dArlig vrer i tekkeperioden. Det er som kjent ofte dArlig vrer
mange steder i Norge, og et presset byggeprogram gir sjelden anledning til A utsette tekkingen til godvreret kommer.
Flere nye materialkombinasjoner har
sett dagens Iys. En av de er vist i figur 1.
Varmeisolasjonen, vanligvis ekspandert
polystyren, legges I~st pA brerekonstruksjonen, PVC-folien legges igjen I~st pl'i
isolasjonen, men festes ved gesimser og
oppkanter. Folien kan leveres i store flak
som sveises eller limes sammen pA stedet.
For at folien ikke skal blAse av, men ogsA
som en beskyttelse mot mekaniske og
klimatiske pl'ivirkninger, belastes folien
med 5 em rund singe\.
d~mme
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De spesielle problemene som er nevnt
m.h.t. liming med varm asfalt er dermed
eliminert. I noen grad er folieleggingen
mindre avhengig av vreret. Foliene kan
limes og sveises med varm luft med gode
resultater i mange kuldegrader. Derimot
er spesielt liming omtrent umulig AfA til i
fuktig vrer.

Naturlig skepsis
til flo.l!'men av nytt
Det er naturlig Astille seg noe skeptisk
til aile de nye materialer og metoder som
velter inn pA markedet, godt kamuflert
under det besnrerende fremmedord kreativitet. NAr det gjelder PVC-folier, er det
naturlig A sp~rre:
• Brytes materialet ned av de klim,1tiske
pAkjenningene det blir utsatt for'.'
• Kan de forskjellige materialene i takkonstruksjonen (figur 1) skade hverandre?
• Kan folien krympe eller fA temperaturbevegelser som har uheldige konsekvenser?

• Blir singelen liggende i ro i sterk vind,
er singellasten stor nok til A hindre at
folien blottlegges eHer blAser av?
• Kan det gA hull i folien nAr man trAkker
pA singelen?
• Blir det lett skader av andre mekaniske
pakjenninger?
• Hvordan ser folieskjl"tene ut, blir detaIjene skikkelig utf~rt?
• Er det andre forhold, Leks. installasjoner pA taket, som har avgjl"rende virkning pA om taket fungerer tilfredsstillende?
• Beholder polystyrenen sin form og sin
isolasjonsevne?
For om mulig A fA svar pA disse sp~rs
mAlene, tok vi kontakt med det firmaet
som antakelig har holdt pA lengst med
PVC-folie til tak i Norge. Firmaet var
med pA A finansiere unders~kelsen sammen med NBI. Dessverre var det allerede
i utgangspunktet gitt visse begrensninger:
De eldste takene var bare snaut 5 Ar gamIe, vi mAtte av ~konomiske grunner begrense antallet til 14 og aile takene ligger i
0stlandsomrAdet.

Fig. 1. Snitt av typlsk masslvtak tekket med PVCfol/e.
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De fleste lakene hadde dekk;av
stl1lpl betong, men korrugerle st~lplater
med overliggende og prefabrikerte betongelernenter med underliggende isolasjcn var representert.

Den undersl1lkte folie har nominell tykkelse 1,2 mOl armert med en glassfiber-

duk. Folien er tilsau mykner og UVstabilisator. Normalt skjptes folien ved at
den overlappes og sveises sammen med

varm luft.
Aile takene var horisontale, dV5. del
var ikke tilsiktet faU til sluk.

Metoden sam ble
brukt
Vi starlet med A. skaffe ass en rekke
opplysninger am egnede prosjekter. Del

gjaldt b",rekonslruksjon og den samlede
oppbyggingen av taket fra innerst til ylM
lerst med aUe data, for eks. densitet, type, tykkelse av polystyren, type folie osv.

Vi flkk rede p~ nl1lyaklig lidspunkt for
lekkearbeidet. Ved ~ sl~ opp i Norsk Meteorologisk Arbok p~ n"'rmeste stasjon,
kunne vi fA rede pA va:rforholdene j tek-

Fig. 3. NESrbiide sv sfngefoverdeknlng. Mldt pll
bUdet IIgger en stain sam ar speltet atter at den
kam pll taket. De ske,ps kantens ken VES'S far/lye
for falien.

Undersl1lkelsen tyder p~ at singelen ikke lager hull i folien ved vanlig ganglraflkk p~ taket. net sier seg selv at spiss og

keperioden. Vi intervjuet eier cller vakt-

mester am bruken av laket (traflkk, opphold 0.1.), am det hadde v"'rt lekkasjer og
skader, am vedlikehold og am fordeler og
ulemper av enhver art. Vi.noterte ogsc\
forhold i forbindelse med de innvendige
klimatiske forhold, oppvarmingssystem.

evenluell befuktning osv.
Singeltykkelsen ble m~lt med lommestokk. korngradering og steinart vurdert
skj",nnsmessig.
P~

hvert tak skar vi ut flere prl1lvestyk-

nette ble gjort for ~ se am det var mulig
11 registrere en endring av materialegen~
skapene ettersom tiden g~r. Vi var pA for-

Mnd kJar over at b~de antalilak og takenes alder ga el noks~ spinkelt grunnlag for
A trekke generelle slutninger.
Vi skulle gjerne ha unders",kt tlere materialegenskaper. Srerlig interessant had-

de det v",rt

~

l1i sarnmenlignbare tall for

ker av folien. I laboratoriet unders~kte vi

motstandsevnen mot perforering. Det har

fl1llgende egenskaper etter bestemte prl1lvingsmeloder (vesentiig lyske DIN-

en tid v"'rt arbeidet med utvikling av prl1l-

normer):

vingsmetoder og apparatur far Abestemme perforeringsmatstanden. NAr disse
metadene er mer utpr~vd, er det grunn til

- Strekkstyrke
- Bruddforlengelse

~

- Densitet

bed",mme denne viktige egenskapen.

- Tykkelse
- Flatevekt

tra at de vii bli nyllige redskap for

~

Polystyrenprl1lvene ble pakket i tette
plastposer, pfi laboratoriet bestemte vi
fuktinnhold og densitet. Figur 2 viser et
prlowested.
I tilIegg studerte vi ganske inngAende
arbeidsutf0relsen, kvaIiteten av skj0ter,

delaljavslutninger og tilsll1llende konstruksjaner og kompanenter (overlys
0.1.) sam kunne ha betydning for tilstanden i den samlede takkonstruksjon.

Singeloverdekningen
varierer meget

er.

kantet stein kan representere en fare for
perforering. PA samme mAte kan det vrere

uheldig ~ bruke steinsorter sam har leU
for ~ kll1lyves, slik at bruddkantene blir
spisse. Slik stein er vist ifigur 3.
P~ aile lakene var del en del slam. Vi
kunne ikke peke p~ skader eller ulemper

sam f~lge av dette. Likevel tror vi at pA
takflater med fall, kan slammet i visse

tilfeller f~re til tilstopping av nedll1lp. net
erderfor rimelig fi kreve renvasket singel.

Foliene holder over
tid
Prl1l v ingen av folien gir ikke noe helt
klart bilde av aldringsforl~pel. For enkelte av de pr!t'vede egenskapene er det relativt svake tendenser til aldring. Det tyder
pfi at noe av mykneren har «vandreh) ut
av materialet. Den generelle konklusjo-

nen m~ imidlertid bli: Del er ikke p~visl
endringer i materialegenskapene sam gir
grunn til A tra at folien er mindre skikket
til a. tjene sin funksjon som tetningssjikt
enn den var opprinnelig.

Skjl1ltene ble ·undersl1lkt visuelt. Start

Unders!t'kelsen viser at tykkelsen pA

sett var skj~tene plane, og eUer hva man
kunne se, tette. Vi sA et par tilfeUer av
ujevne og ruglete skj~ter. Arsaken var

singellaget varierer en god del. Alt tyder
p~ at delte skyldes unl1lyaktighet under
utieggingen. Ikke p~ noen av takene fant
vi al singelen var bl~st vekk eller hadde
flyuet p~ seg p~ grunn av vindp~kjen

at arbeidet var slurvete utf!t'rt.
Stort sett egner folien seg godt far innt~kking av avslutninger mot lufter~r, ge~
Simser, sluk 0.1. Unders~kelsen viste at

mnger.
Fig. 2. Foro sv pravestsd. Provestykker av folie og
polystyren ble skllret ut og undersokt Ilaboratorl-

for vrere n~dvendig A bruke spesielle belastninger i randsonene, f.eks. betonghel~
ler.

anlakelig at folien var vM p~ forMnd eller

disse mulighetene ikke alitid ble utnyttet.
N~ er det imidlertid slik at vellykte detal-

Vi vet imidlertid at delte har skjedd p~

jer ikke alene avhenger aVo taktekkeren.

andre mer va:rharde steder. Del kan der-

net er ogs~ el spl1lrsmAi am grundig pro-

sjektering, om detaljplanlegging og koordinering av de ulike arbeidsoperasjoner.
Som s~ ofte fjiSr m~tte vi konstatere at
ogsA for tak tekket med folie sviktet undertiden denne viktige samordningsprosessen. Hvorfor har takene s~ lett for 1'l bli
overlatt til seg sjlill - til tilfeldighetene?
S~rlig n~r det gjelder tak burde det v~re
en streng styring og k1are ansvarsforhold.

Det er kanskje av samme grunn at de
skadene vi fant s1'llangt vi kunne se var
gjort i byggeperioden -1'lpenbart av andre
hl'lndverkere som hadde arbeidet pA taket
etter at tekkingen var fullfjiSrt. Folien er sA
pass sArbar mot perforering, at det b~r
veere en forutsetning for i det hele 1'1 bruke
folietekking at folien beskyttes, og at det
vises hensyn av andre som oppholder seg
pA taket.

Polystyren (skumplast)
hadde lavt fuktinnhold
De m~lingene som ble gjort av polystyrenen i laboratoriet kan kort sammenfattes slik:
• Densiteten (romvekten) var jevn,
men lavere enn den nominelle pA
20 kg/m 3 • Vi mener ellers at 20 kg/m 3 er
tilstrekkelig densitet for folietekking,
• Fuktinnholdet i polystyrenen var lavt
- sAlavt at det ikke hadde noen praktisk
betydning for isolasjonsevnen. FIere tak
var lagt i fuktig veer, og det er naturlig at
en del fukt ble stengt inne under tekkingen. Det ser altsA ut til at denne fukten
forsvinner med tiden uten A for1'lrsake
skader eller ulemper.
Det er verdt Amerke seg at fuktinnholdet var lavt uansett om det 11'1 en dampsperre under isolasjonen eller ikke. Deue
bekrefter hva vi har erfart i andre unders~kelser: Massive flate tak, med beerekonstruksjon av betong st~pt pA stedet og
varmeisolert med ekspandert polystyren,
trenger under normale forhold ikke sperresjikt.
• Direkte kontakt mellom PVC og polystyren kan veere skadelig for begge materialer pA grunn av sAkalt myknervandring. For 1'l unng1'l slik koniakt, skilles de
to materialene med et eget sjikt, kalt migrasjonssperre. VlUt inntrykk var at migrasjonssperren, som besto av glassfilt,
hindret skadelig myknervandring.

Diverse komponenter
spiller inn
Vi fikk erfare hva. vi har sett sA mange
ganger flilr: Takets teUhet kan avhenge av
helt andre ting enn selve tettingssjiktet.
Det gjelder f.eks. tilstjiStende konstruksjoner. overlys, antenner osv. Ofte er det
byggherren selv som i tolvte time vii ha

Fig. 4. TV-antanna pd taka!. Bdda an/ennen og
roret for ladnlngane ar plasserl sd nIBr geslmskenten et del ar vanslle/lg 4 f4 utfort Innteknlngen, For
d hlndre at vann kommer inn. er rorel tapel. Tepe
er Ingen varlg tekteknlng. En annen plesserlng pd
lallel og el ror som var boyd med dpnlngen ned,
ville enkelt ha losI probleme!.

plassert ting pA taket som det ikke er muJig Atekke inn p1'l en forsvarlig m1'lte. Som
regel ville det veert enkell Afinne en brukbar Il!lsning, hvis saken hadde veert tatt
opp i tide. Et eksempel er vist ijigur 4,

Konklusjon
Foran stille vi en del sp~rsm1'll knyttet
til tekking med PVC-folie. PA grunnlag av
erfaringene fra denne underslilkelsen, kan
de kort besvares slik:
• Det er ingen foruroligende tegn til aldring av folien, Til tross for at vi mangIer langtidserfaring, mener vi det er
sannsynlig at folien vii ha rimelig lan'g
levetid,
• NAr takkonstruksjonen er bygd opp
som vist ijigur 1, ser det ikke ut til at det
ene materialet kan skade det andre.
• Vi sA ingen tego til skadelige krympinger eUer temperaturbevegelser.
• Singelen hadde ikke f1yttet pA seg pA
grunn av vind.

• Rund singel lager normalt ikke hull i
folien ved vanlig gangtraflkk.
• Det er lett AIildelegge folien dersom andre arbeider skal foregA pA taket etter at
folien er lagt.
• Hovedinntrykket var at skj~ting av folien generelt var godt utf~rt. Det er gode muligheter for Alage brukbare detaljl~sninger med PVC-folie. En annen sak
er at disse mulighetene ikke alltid ble
utnyttet i praksis.
• Ikke noe tak er bedre enn sitt svakeste
ledd. OgsA folietak rnA nlildvendigvis
svikte nAr andre installasjoner og komponenter ikke er konstruert og montert
slik at taket kan bli tett.
• Polystyrenen var stort sett ikke skadet.
Fuktinnholdet var sAlavl at vi kan slutte al isolasjonsevnen ikke var redusert.
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