Långsiktigt hållbar tätskiktslösning för hela byggnadens klimatskal

Långsiktigt hållbart
och vattentätt
med RubberTop

RubberTop tätskikt är tillverkade av EPDM-gummi
(Etenpropengummi). Dess unika egenskaper bidra
till en exceptionellt lång livslängd. RubberTop tätskikt
finns tillgängliga som remsor, rullar, standard paneler
2D och 3D prefabricerade paneler. RubberTop

används på låglutande tak, ränndalar och terrasser.
RubberTop remsor används för att skapa lufttäta och
vattentäta fasader. RubberTop innefattar ett komplett
system av tillbehör som är enkla att installera och som
ger ett långsiktigt hållbart resultat.

Varför RubberTop
RubberTop är ett högkvalitativt
tätskiktssystem, långsiktigt
hållbart och baserat på EPDMgummiduk, lämpligt som tätskikt
för att skapa både vattentäta
och lufttäta konstruktioner för
hela byggnadens klimatskal

 S
 kräddarsydda tätskiktslösningar

 Underhållsfritt och möjligt att återvinna

 S
 nabbt, enkel och säker installation

 Installation utan öppen låga

 H
 ög beständighet mot UV och Ozon

  Miljövänligt

 E
 lasticitet > 300%

 Förväntad livslängd överstigande 50 år

 R
 ot-beständig (gröntak och terrasser)

 L
 ämpligt för alla typer av tak, både

 E
 xtremt temperatur beständig (-40 °C

nyproduktion och renovering

till +150 °C)
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RubberTop är ett
mångsidigt tätskikt
för tätning av hela
byggnadens klimatskal

RubberTop Remsor

Långsiktigt hållbart tätskikt för
ränndalar i ett stycke tillverkat av
EPDM-gummiduk.

RubberTop Fleece

RubberTop Fleece är en stark
och stabil EPDM-gummiduk
med filtbelagd undersida.

RubberTop 2D/3D paneler

Välj mellan en skräddarsydd 2D panel
eller en skräddarsydda 3D panel
inkluderat alla förekommande detaljer
och genomföringar.

RubberTop Remsor

Skapar en luft- och vattentät lösning för fasad,
fönster och genomföringar. RubberTop remsor
finns tillgängliga i olika tjocklekar, bredder och
även som 3D skräddarsydda kundunika kragar.

RubberTop Flex/Wave

Gummiremsa armerad med metall,
finns tillgänglig i två versioner:
- RubberTop Flex som standardkvalité
- RubberTop Wave formbar
självhäftande kvalité

EPDM Dammduk

För dammar har vi en speciellt
anpassad EPDM-kvalité som finns
tillgänglig både som standard
paneler eller skräddarsydd efter
ditt önskemål.
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Våra RubberTop Produkter
RubberTop Standard
paneler
RubberTop standard paneler är
tillverkade av oarmerad EPDMgummiduk och finns tillgängliga i olika
tjocklekar och lämpliga som tätskikt
för tak. För snabbaste möjliga leverans
erbjuder vi standard paneler i olika
bredder. RubberTop kan installeras
löslagt och belastat eller klistrat till
underlaget. Skarvning i fält utförs med
kall-teknik.

RubberTop skräddarsydda 2D paneler
RubberTop kan också skräddarsys till önskat mått. Tätskiktet prefabriceras inomhus under bästa möjliga
förhållanden. En skräddarsydd panel minimera spill och öka effektiviteten avsevärt på taket.

RubberTop skräddarsydda 3D paneler
På begäran så kan vi även skräddarsy paneler med hörn eller andra detaljer förmonterat på tätskiktet
från fabrik, vilket förutsätter att taket mäts med högsta möjliga noggrannhet så att en korrekt
produktionsritning kan skapas för godkännande. Enkelheten och effektiviteten på taket optimeras till
högsta möjliga nivå.

RubberTop; säker installation
utan öppen låga
RubberTop Remsor
Remsor användas som tätskikt i ränndalar
och fasader. Remsorna finns tillgängliga i olika
tjocklekar, bredder och kvalitéer. Bredder anpassas
och skärs till efter önskemål mellan 50 och 1700
mm. Spill reduceras till ett minimum.
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RubberTop Fleece
Gummiduk med filtbelagd undersida.
Polyesterfilten appliceras till EPDM-gummiduken
under tillverkningsprocessen, innan
vulkaniseringen, vilket gör att vidhäftningen
mellan gummiduk och polyesterfilten maximeras.
Resultatet är ett starkt och stabilt tätskikt som
passar utmärkt både för klistrade och mekanisk
infästa tak. Polyesterfilten bidra också positivt till
att utjämna eventuella ojämnheter i underlaget
och gör taken släta och snygga. Skarvning
utförs med kall-teknik.

RubberTop Fleece 2D paneler
RubberTop Fleece kan också prefabriceras men
då i multipler av ursprungsrullens bredd. Tätskiktet
prefabriceras inomhus under bästa möjliga
förhållanden. Skarvning i fält utförs med kall-teknik.

RubberTop Wave
RubberTop Wave är perfekt för anslutning till tegel/betongpannor eller liknande korrugerade/lutande underlag.
RubberTop Flex har korrugerad form med självhäftande undersida.

RubberTop Flex
RubberTop Flex är en innovativ produkt för
ersättning av bly och är en metallarmerad
gummiduk. RubberTop Flex är speciellt
utvecklad för att ersätta bly, med bibehållen
flexibilitet som vanligt traditionellt bly ger och
lång livslängd från gummiduken. RubberTop Flex
passar perfekt för användning i fasader, i nära
anslutning till fönsterkarmar och längs takkupor.
Fördelar:
- Miljövänlig ersättning för bly
- Flexibel och formbar
- Låg vikt
- Hög beständighet mot UV och Ozon
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RubberTop har
hög beständighet
mot UV och Ozon
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Miljöpåverkan från en RubberTop EPDM-gummiduk
är minimal, både under produktion och sin livslängd.
Tätskiktet avger inga giftiga substanser, vilket resulterar
i att regnvatten som omhändertas, lämpar sig ypperligt
för bevattning. RubberTop EPDM är också möjlig att
återvinna. Genom användning av senaste tekniken så
kan vi särskilja olika kemikalier och återanvända dem
i blandningar för ny gummiduk. Det är därför EPDMgummiduken klassificeras som det mest långsiktigt
hållbara valet.
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direkt på profilerad plåt. När man använder AluShell
som ångspärr så får man i samma produkt även ett
tillfälligt tätskikt och tätt tak direkt efter applicering,
vilket är en stor fördel för andra pågående arbeten i
byggnaden. AluShell förhindrar att kondens bildas så att
isoleringen fungerar optimalt. Man utnyttjar helt enkelt
konstruktionens totala isoleringsförmåga till fullo och
minimera på så sätt energikostnaderna.

•

AluShell är en självhäftande ångspärr bestående av
en armerande aluminiumfolie med en undersida av ett
självhäftande lager modifierad polymerbaserad bitumen
med en behandlad skyddsfolie. P.g.a. sitt enormt höga
ånggenomgångsmotstånd, kan produkten användas
för i princip alla typer av förekommande låglutande
takkonstruktioner, kombinerat med olika inomhus klimat.
AluShell är testad enligt DIN 18234 för applicering

Miljövänlig

SE

AluShell ångspärr

Aluminiumfolie

Glasfiberarmering
Modifierad polymerbaserad
bitumen (självhäftande)
Behandlad skyddsfolie

Utbildning
Vi rekommenderar alla som skall installera RubberTop att först genomföra en utbildning. För mer information ber vi
dig att kontakta din lokala distributör.

RubberTop är
ett perfekt val
för gröntak
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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 RubberTop partner:

