Unik EPDM-gummiduk för låglutande tak och rännor
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RubberShell har hög
beständighet mot
UV och Ozon

RubberShell är en självhäftande,
förstärkt (armerad) tätskikt för
snabb och säker installation på
låglutande tak och för tätning av olika
applikationer i byggnaders klimatskal.
Det är helt enkelt ett mångsidigt
system som är användbart överallt
där tätning efterfrågas.
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Vad som gör RubberShell unik är kombinationen av
fördelar som kommer från EPDM-gummiduken som
material men också bitumens förmåga att smälta och
täta. Detta resulterar i förenklad installation, bibehållen
elasticitet, lång livslängd och ett tätskikt som anpassar
sig till olika former och underlag. Utmanande ytor
som tidigare varit svåra att täta är inte längre något
problem och installationen är snabb, trygg med
skarvar som omedelbart går att inspektera tack vare
utflytande bitumen.

RubberShell tätskiktet är förstärkt med en
glasfiberarmering, som består av flera olika lager.
Armeringen gör produkten stark och dimensionsstabil
med bibehållen elasticitet från EPDM-gummiduken.
Ovandelen består av en armerad EPDM-gummiduk
och undersidan av en polymer modifierad
självhäftande bitumen. RubberShell tätskiktet är
väderbeständigt i alla typer av klimat och har hög UVbeständighet.
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RubberShell SA-FR 

self=adhesive

Elastisk EPDM-gummiduk
Förstärkt med glasfiberarmering, vilket gör
produkten stark och dimensionsstabil
Självhäftande, polymer modifierad bitumen,
fäster mot de flesta underlag

RubberShell tätskikt för tak

Skyddsfolie, som avlägsnas vid installation

Snabb och säker installation, endast
med varmluft

RubberShell finns tillgänglig i två olika tjocklekar och kvalitéer:
-	
RubberShell SA-FR 2.5 mm som tätskikt för tak. Denna produkt har hög brandbeständighet och har testats för
skandinaviska förhållanden och olika takkonstruktioner.
- RubberShell SA 1.6 mm som tätskikt för rännor, syllisolering och fasad.
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RubberShell är självhäftande och kan installeras
både som belastat och exponerat helklistrat tätskikt
i olika takkonstruktioner. Skarvning utför endast
med varmluft, vilket är en trygghet samtidigt som
man tydligt kan se ett utflyt av bitumen längs hela
skarvlängden.

Enkel att installera

Underhållsfri

För att installera RubberShell så behövs det inte en
mängd olika tillbehör. Nästan alla detaljer kan utföras
med gummiduken. Installationen blir därför enkel och
effektiv. We make waterproofing easy!

RubberShell kräver inte något speciellt underhåll och
kommer att fungera som tätskikt i decennier. För att
säkerställa en god funktion så bör man ändå årligen
inspektera sitt tak för att klargöra att inga mekaniska
skador uppstått och att brunnar är funktionsdugliga
och inte igensatta.
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RubberShell SA remsor:
Det är också möjligt att få RubberShell SA 1.6 mm i
remsor, vi skär då ner rullens bredd i skräddarsydda
remsor, bredden anpassad efter Ert behov så länge
hela rullens ursprungliga bredd levereras.

Varför RubberShell
 Snabbt, enkel och säker installation

Alltid rätt bredd
RubberShell SA 1.6 mm finns tillgänglig i olika
bredder eller som skräddarsydda måttanpassade
remsor, vilket gör det möjligt att alltid få till bästa
möjliga passform med minimerat spill.

Mångsidigt tätskikt för olika
typer av applikationer
RubberShell är en problemlösare för många olika
kritiska områden av byggnadens klimatskal.
RubberShell installeras enkelt i husgrunder, som
tätskikt mellan betongplatta och vägg. RubberShell
är en effektiv och smidig lösning för tätning mellan
fönsterprofil och byggnad. RubberShell är det
självklara valet av tätskikt för vertikala ytor och
komplicerade anslutningar till detaljer.

 Hög beständighet mot UV och Ozon
 Elasticitet > 300%

 Lämpligt för alla typer av tak, både
nyproduktion och renovering
 Skräddarsydda bredder tillgängliga

 God temperatur beständighet

som remsor till ränndalar, husgrunder

 Installation utan öppen låga

och fasad tätning

 Underhållsfri
 Förväntad livslängd överstigande 50 år

 Vi tillhandahåller full support till
partners

Utbildning och support till partners

Certifikat och godkännanden

Reducerad energikostnad

För att försäkra oss om att våra produkter och
system installeras på rätt sätt, så ägnar vi mycket
tid åt att utbilda och informera våra kunder. På våra
olika anläggningar så genomförs utbildningar för
installatörer, hur man på bästa sätt skall installera våra
RubberShell system. Endast utbildade och godkända
installatörer har full tillgång till hela vårt erbjudande och
program.

Våra enheter är certifierade enligt ISO 9001 och
ISO 14000. Produkter och system är testade enligt
gällande standarder, övervakade av oberoende
testinstitut, laboratorier, myndigheter och
certifierade att uppfylla
olika byggnadsnormer och
marknadskrav i olika länder
där vi är aktiva.

RubberShell kan användas för att skapa
lufttäta konstruktioner, vilket bidra till reducerad
energikonsumtion. Detta skapar förutsättningar för
husägare att kunna göra besparingar pga. förbättrat
inomhus klimat.

Vi erbjuder också teknisk support
gällande offerter, uppstart av
komplicerade projekt, besiktningar
och övrig service på arbetsplats efter
behov.
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We make
waterproofing easy
SealEco är en tillverkare av EPDM-gummiduk för olika tätskiktslösningar och med oss
som leverantör får du tillgång till mer än 50 års produktkunskap, erfarenhet och förmåga
att kunna erbjuda bästa möjliga lösning för Ert behov. Vi har en omfattande samling av
referenser, som framgångsrikt har installerats i extrema klimat över hela världen och som
decennier senare visar att produkterna fortfarande håller sin höga kvalité under hela sin
livscykel.
Förutom att tillhandahålla olika tätskiktslösningar för byggnader så kan vi även erbjuda
skräddarsydda tätskiktslösningar för dammar, reservoarer, kanaler och övertäckningar
anpassade efter Ert behov. SealEco ger full support och service under hela projektet. Vi
erbjuder inte bara rätt tätskiktssystem och lösning, utan vi gör det enkelt för Er.
SealEco har höga krav och värderingar i vårt dagliga arbete. Vårt mål är att ha minimal
påverkan på miljön genom vår produktion och produkter. Vi ger våra partners full support
genom ett effektivt lagarbete, både inom och utanför organisationen och vår målsättning är
att leverera kvalité i allt vi gör.
SealEco är en del av Nordic Waterproofing Group och våra över 1000 anställda har ansvar,
integritet och målsättning att möta och överträffa Era förväntningar.

För mer information, besök www.sealeco.com

Din RubberShell partner:

