Tätskikt för låglutande tak
Kompletta system och säkra helhetslösningar

Brett sortiment
för alla behov
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Icopals tätskiktssystem

Sveriges bredaste sortiment

Bitumen - hög kvalitet och väl beprövat

Icopal har en lång tradition inom området bitumen-tätskikt.
Med vårt omfattande utvecklings- och forskningsarbete har vi
unika kunskaper om hur tätskikt ska utformas. Och tack vare
kvalitetstänkande i alla led är vi idag marknadsledande på
området låglutande tak.

Det är inte underligt att bitumen är det material de flesta
föredrar till låglutande tak. Det är väl beprövat och med
riktigt lång livslängd, upp till 40 år. Granulatet på ovansidan
skyddar mot mekanisk nötning och ger bättre taksäkerhet, då
det fungerar som halkskydd och minskar risken för snöras.
Tåligheten mot vassa föremål är hög, vilket gör takarbetet
mindre känsligt och mer effektivt. Och med Icopal får du de
mest omfattande garantierna, läs mer på sidan 6.

Nu är vårt sortiment ännu bredare, genom att vi också erbjuder
PVC takduk. En produkt, som kompletterar vid specifika
situationer och behov. Än mer än tidigare kan vi tillhandahålla
och rekommendera rätt produkt vid rätt tillfälle.
För dig innebär det trygghet och en taklösning med optimal
takekonomi.
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PVC - enkelt och snabbt
Senaste nyheten i vårt sortiment är PVC-duk. I vissa situationer
är det rätt val. En av fördelarna är snabb montering på stora
ytor. PVC-duk har låg vikt, vilket gör det enkelt att hantera.

nu ännu mer heltäckande

Produkter för svenska förhållanden

Med Icopal får du helhetslösningar

Våra svensktillverkade produkter görs av SBS-modifierad
bitumen, som ger tätskiktet optimala egenskaper för vårt kyliga
klimat. SBS är en polymer som ökar tätskiktets elasticitet, ger
bättre egenskaper vid både låga och höga temperaturer samt
ger ökad skarvhållfasthet och livslängd.

Icopal är inte bara en leverantör av produkter. Vår ambition
är att erbjuda helhetslösningar anpassade för just dina
behov. I det ingår inte bara kompletta tätskiktssystem med
genomtänkta tillbehörsprogram. Det omfattar också teknisk
support, auktoriserade takentreprenörer, trygga garantier och
skräddarsydda underhållsavtal.

Våra höga kvalitetskrav omfattar naturligtvis också vår nya
PVC-duk, som är den starkaste som finns på marknaden.
Samtliga våra tätskiktssystem uppfyller brandkraven enligt
BROOF(t2).

Då vi har både egen entreprenadverksamhet i koncernen och
ett väletablerat nätverk av externa takentreprenörer har vi ett
stort kunnande även när det gäller monteringsteknik. Vi är med
dig hela vägen, med tydliga systembeskrivningar, som skapar
förutsättningar för kvalitetsstyrning från planeringsstadiet
till färdigställandet av entreprenaden. Syftet är självklart; att
säkerställa att du får en säker taklösning av högsta kvalitet.
Välkommen till en leverantör som vill mer!
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Nu kan du välja rätt
System Mono
Beprövat och mångsidigt
1-lags bitumen

Mono är ett P-märkt, beprövat
och komplett tätskiktssystem
för både låglutande och branta
tak. Det passar särskilt bra
för tak med många detaljer
och fungerar utmärkt vid
listtäckning och som tätskikt
under gröna tak. Mono finns
i flera olika utföranden och
kulörer.
Senaste tillskottet till systemet
är Mono Noxite som med hjälp
av solljus omvandlar skadliga
kväveoxider i luften till ofarligt
nitrat. En säker taklösning som
dessutom bidrar till renare luft
under takets hela livslängd!
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System Top & Base
När kraven är extra höga
2-lags bitumen

Top & Base är det rätta valet
för byggnader med särskilt
höga påfrestningar och krav.
Med två skilda täta skikt ger
2-lagssystemet extremt hög
säkerhet mot läckage. Det
undre lagret kan användas
som tillfällig tätning och
ytskiktet färdigställas när övrigt
takarbete är klart. Flexibelt!
Systemet finns i två versioner:
Top&Base KL avsett för klistring
med varmasfalt respektive
Top&Base SV som ska svetsas.
Det sistnämnda är ett unikt
2-lagssystem med en mer
rationell montering än ett
traditionellt klistrat system.

Renovering? Nyproduktion? Stora takytor? Tekniskt komplicerade
tak? Små tak? Olika taklutningar på samma byggnad? Vi kan leverera
en tätskiktslösning som är optimal för just ditt tak.
Nedan finns en översiktlig beskrivning av våra olika system. På
www.icopal.se finns en mer detaljerad Tätskiktsguide för låglutande
tak. Där kan du se exakt vilka produkter som är optimala för varje
specifik situation.

system för varje tak
System Monolight NXT
Rationellt för stora ytor
1-lags bitumen takduk

Här är det perfekta valet för
stora takytor. En ny P-märkt
generation takduk med det
unika formatet, 12,5 x 1,33
meter. Mer än dubbla ytan
jämfört med traditionella
bitumenprodukter, vilket ger
en oslagbar totalekonomi. Ett
räkneexempel bjuder vi gärna
på; för en 7.000 m2 öppen takyta
behöver du 31,5 pallar Monolight
NXT, mot normalt 54 pallar. Det
innebär också att svetsarbetet
minskar med nästan en tredjedel!
Monolight NXT är belagd med
ett fingranulerat och vackert
grafitgrått skiffer.

Monarplan FM
Starkaste och bredaste
PVC-duken
1-lags PVC takduk

I vissa situationer är PVC-duk
det mest rationella. Speciellt
gäller detta stora takytor
utan alltför många detaljer.
Monarplan FM är marknadens
starkaste och bredaste
PVC-duk. Ytan är slät vilket
minimerar smutssamling.
Trots det har duken bra
friktionsvärden, vilket minskar
halkrisken. Den höga Icopalkvaliteten gör att vi ger dig 15 års
materialgaranti.
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Team Icopal finns över hela landet. Att anlita en av våra
takentreprenörer betyder att det alltid är certifierade montörer
som utför arbetet, helt i enlighet med Icopals anvisningar.
Eftersom vi kontinuerligt fortbildar montörerna garanteras
också den senaste tekniken och metodiken.
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Vad vi i grunden erbjuder är ett problemfritt tak med optimal
totalekonomi. Det får du alltid med Icopal. Förutom beprövade
och marknadsledande produkter finns Team Icopal. Våra
auktoriserade takentreprenörer som har kunskap, erfarenhet
och engagemang utöver det vanliga.
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Icopals auktoriserade takentreprenörer
- Sveriges verkliga takproffs!
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Välj inte bara en leverantör

R A N

Garantier i en klass för sig
Vi påstår att det inte kan bli tryggare än med Icopal. Våra
garantier och åtaganden sträcker sig oftast betydligt längre än
vad både sedvanliga branschvillkor och våra konkurrenter gör.
fullgörandegaranti. Innebär att om takentreprenören
mot förmodan skulle gå i konkurs, träder Icopal in och fullgör
tätskiktsentreprenaden. Vi agerar snabbt, utför arbetet enligt
det ursprungliga kontraktet och utan några extra kostnader.
En unik garanti, som ger dig maximal trygghet redan från start,
inte minst ekonomiskt!

- välj en trygg partner

Tätskiktsgaranti bitumenprodukter. En verkligt
omfattande garanti via Tätskiktsgarantier i Norden AB.
De första tio åren täcker den såväl skador i tätskiktet som
följdskador. Det gäller oavsett om felet beror på produkten
eller på arbetsutförandet. Till det kommer ytterligare 5 års
materialgaranti. Garantin är återförsäkrad i ett fristående
försäkringsbolag där premien är betald för hela garantitiden.
Materialgaranti. För Monarplan, som inte omfattas
av Tätskiktsgarantin, erbjuder vi kostnadsfritt 15 års
materialgaranti.

Skräddarsytt avtal om Takservice utifrån dina behov
Med Icopal har du en partner som är med dig hela vägen
eller precis så länge som du själv önskar. Vi skräddarsyr ett
underhållsavtal, anpassat efter just dina förutsättningar.
Det kan omfatta kontroll av taket, utrustning för taksäkerhet
och brandgasventilatorer (s k rökluckor), statusbedömning av
tätskiktet samt städning, servicearbeten och reparationer.
Låt oss få visa att ett bra underhåll är verkligt lönsamt för dig!
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Icopal AB
Box 848
201 80 Malmö
E-post: info.se@icopal.com
www. icopal.se

Ingen skyddar huset bättre

Vår uppgift är att bidra till säkra och hållbara hus med bästa totalekonomi.
Och det vill vi göra bättre än någon annan. Som marknadsledande, internationell koncern erbjuder Icopal byggmaterial som skyddar mot vatten, fukt,
värme, kyla och brand. Vi tillverkar och marknadsför såväl nydanande som
beprövade produkter för svenska förhållanden.
Våra lösningar präglas av helhetssyn och kvalitetstänkande i alla led.
Det betyder maximal trygghet för alla parter; för dig som planerar, bygger,
äger eller brukar byggnaden.
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