MONOLIGHT NXT
– en ny generation takduk

Täcker stora ytor snabbt!

En ny generation takduk för rationell taktäckning
Monolight NXT är ett nytt tätskiktssystem från
Icopal. Det är utvecklat för rationell logistik och
montering. Ett väl genomtänkt tillbehörsprogram,
Icopals auktoriserade takentreprenörer och
generösa garantier gör Monolight NXT till det
bästa valet för stora takytor.
Det stora formatet är nyckeln till rationell och kostnadseffektiv logistik och montering. Det innebär fördelar för
både ekonomi och miljö som gynnar alla parter i varje
takprojekt.

Snabba fakta om Monolight NXT
• Stort format 12,5 x 1,33 meter
• En standardrulle Monolight NXT innehåller
14,8 m2 effektiv yta, mer än dubbelt så
mycket som traditionella tätskikt.
• Varje pall innehåller 222 m2 effektiv yta, en pall
med traditionella tätskikt innehåller 129 m2.
• På en 7000 m2 öppen takyta går det åt 31,5
pallar Monolight NXT, jämfört med 54 pallar
traditionella tätskikt.
• Svetsarbetet jämfört med traditionella tätskikt
minskar med 29%.
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Bitumenbaserad takduk med lång livslängd
Monolight NXT består av en stomme av kraftig polyesteroch glasfilt, impregnerad och belagd med SBS-modifierad
bitumen. Det ger en stark och tålig produkt med lång
livslängd. Ovansidan är belagd med ett fint granulat av
skiffer i grafitgrå kulör och undersidan med lättaktiverat
bitumen. Monolight NXT och vårt tillbehörsprogram
ger en taklösning som håller länge, vilket bidrar till
långsiktig takekonomi.

Täcker stora ytor snabbt
Med sitt unika format på 12,5 x 1,33 meter är
Monolight NXT speciellt lämpad för nyproduktion
på stora takytor. Produkten är smidig att arbeta
med och kan läggas på alla typer av underlag.
Med Monolight NXT minskas monteringstiden rejält
eftersom antal våder och skarvar blir färre. I och med
detta minskar även gasolanvändningen. Monolight NXT
är ett enlagssystem som läggs direkt på alla normalt
förekommande underlag. Det kan användas till alla
typer av låglutande takkonstruktioner.
Bättre totalekonomi – det tjänar du på
Genom att välja Monolight NXT får du effektivare takläggning på köpet. När du räknar samman alla fördelar
som snabb montering och hantering, effektiv logistik
och så vidare, så inser du snart att Monolight NXT är
en god affär.
Etableringen på arbetsplatsen går fortare med färre
pallar och mindre trafik på taket. Antal arbetstimmar
och kostnader hålls nere. Och det bästa av allt – ju
större takyta desto mer sparar du!
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Ett komplett tätskiktssystem av hög kvalitet
Vårt anpassade tillbehörsprogram bidrar inte
bara till snabb och enkel montering utan även
till en säker taklösning av hög kvalitet.
Utöver takduk och svetsutrustning ingår också en rad
tillbehör i systemet. Dessa är bland annat remsprodukter
i två bredder avsedda för detaljintäckningar, ränndalsvåd,
randzonsprodukt samt en detaljprodukt med lättaktiverad
asfalt som minimerar behovet av värmetillförsel.

Produktnyheter
• Ny asfaltbeläggning på svetskanten (samma
som på undersidan) med Icopals patenterade
cutlines för ökad skarvsäkerhet.
• Standarfästdon kan användas.
• Namntryck med avståndsmarkeringar för
fästdonen var 10:e cm på svetskanten.
• Nytt ytskikt av fingranulerad och vackert
grafitgrå skiffer.

Bra miljöval
Monolight NXT är ett tätskiktssystem som kombinerar
ökade krav på hög kvalitet, snabb montering och miljöhänsyn. Minskad materialåtgång, effektivare transporter
och taklogistik och minskad gasolanvändning gör
Monolight NXT till ett bra miljöval.
Produkten innehåller inga ämnen från kemikalieinspektionens OBS- eller begränsningslistor. Monolight NXT
är också registrerad i BASTA-registret.

Monolight NXT är godkänd
av SITAC. Produkten uppfyller tätskiktsklass
TKY-A-1234 och krav
enligt AMA Hus 08.
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Icopal Firesmart
Icopal Firesmart är Icopals specialutvecklade
utrustning för varmluftssvetsning. Den ger jämn
värme exakt där det behövs och pressar samman
fogarna direkt efter uppvärmning med konstant
tryck. Resultatet blir perfekta svetsfogar med mycket
hög och jämn kvalitet. Maskinen har låg energiförbrukning och ger en behaglig arbetsställning.
För bästa resultat använd Icopal Firesmart, som
även finns som handenhet för detaljintäckningar.

Totallösningar från en ledande tätskiktsleverantör

Icopalkoncernen är världens ledande producent av tätskikt,
Europas ledande leverantör av taklösningar och marknadsledande på takentreprenader i Norden. Genom Icopal får
du både trygghet och kvalitet. Förutom marknadsledande
produkter erbjuder vi också allt det andra som ska till –
goda råd, garantier, auktoriserade takentreprenörer,
skräddarsydda underhållsavtal och mycket annat. Helt
enkelt kvalificerad service i alla led.

Icopals tätskiktsprodukter är anpassade för nordiskt klimat
med en beräknad livslängd på ca 40 år. Vi tillhandahåller
tydliga systembeskrivningar som ligger till grund för kvalitetsstyrning ända från beställaren via arkitekt och konstruktör
till entreprenadledet. Icopal bedriver ett kontinuerligt kvalitetsoch miljöarbete och är certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 14001.
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Fördelar Icopals trygghetspaket
• Garanterar ett tryggt och problemfritt köp från första dagen.
• Täcker det som andra garantier inte klarar, både avseende tid
och omfattning.
• Garantin ingår i entreprenaden.
• Större riskspridning och trygghet med Tätskiktsgarantier.
Läs mer på: www.tg-norden.se
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Marknadens mest omfattande garantier
Genom samarbete med Tätskiktsgarantier i
Norden AB, kan vi erbjuda dig marknadens mest
omfattande trygghetspaket. Garantin omfattar
allt från material och följdskador till utfört arbete.
Med vårt garantipaket får du ett tryggt tak i 15 år! 10 års
garanti på arbete, material och följdskador samt ytterligare
5 års materialgaranti. I nya AB 04/ABT 06 är garantin
bara 5 år.

Garantin ingår
När du beställer tätskiktet från våra entreprenörer får du
garantin på köpet. Det innebär att du på ett enkelt och
smidigt sätt eliminerar riskerna med defekta material eller
felaktigt utfört arbete.
Fullgörandegaranti
Vår fullgörandegaranti innebär att Icopal tar över ansvaret
och slutför entreprenaden om entreprenören inte kan
fullfölja sitt arbete. Som beställare får du exakt det tätskikt
som beställts, utan kostnadshöjningar och med fullständiga garantier.

Auktoriserade takentreprenörer
– säkert resultat
Våra auktoriserade takentreprenörer finns över
hela landet och garanterar ett professionellt
utfört arbete.
Våra takentreprenörer är specialister på våra tätskiktssystem och ser till att produkterna hanteras, monteras
och fungerar på rätt sätt. Montörerna är ständigt uppdaterade på den senaste tekniken och metodiken. Du
får en trygg och säker taklösning.
Avtal om Takservice
När taket är på plats kan vi tack vare vårt nätverk av
kunniga takentreprenörer erbjuda dig ett skräddarsytt
serviceavtal. Underhåll lönar sig alltid. Avtalet kan förutom
statusbedömning av tätskiktet, kontroll av taksäkerhet,
reparationer och städning även omfatta underhåll och
kontroll av brandventilatorer. Kontakta oss för mer
information.
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ICOPAL
Världens ledande leverantör
av tak- och tätskiktslösningar
ICOPAL AB
Box 848, 201 80 Malmö
E-post: info.se@icopal.com
www.icopal.se

Icopal är en internationell grupp med verksamhet
i de flesta europeiska länder samt Ryssland och
USA. Koncernen har omkring 4400 medarbetare
och en omsättning på cirka 10 miljarder kronor.
Icopal utvecklar, tillverkar och marknadsför byggmaterial samt utför entreprenader inom byggoch anläggningsområdena.

