Prelasti Taksystem
Snabbt, säkert och hållbart

Prelasti Taksystem
-lösningen för hållbara och tillförlitliga tak
Unika egenskaper och installation
Prelasti är ett unikt taksystem både vad gäller takdukens
egenskaper men även installationstekniken särskiljer Prelasti från konventionell taktäckning för låglutande tak. Prelastiduken är baserad på gummipolymeren EPDM och tillhör
materialgruppen elastomerer. Vad som är utmärkande för
Prelasti, likt andra gummiprodukter, är exceptionellt lång

Användningsområde
Prelasti taksystem är lämpligt både för täckta tak där Prelastiduken läggs löst och förankras av vikt från ballast som
kan vara gröntak, singel eller plattor men det går även att
förankra duken mekaniskt med vår icke penetrerande infästning Centrix. Centrix är en revolutionerande innovation där
man använder induktionsvärme för att svetsa fast Prelasti

Detaljerna som gör skillnaden

ansvar för installation och taksystemets funktion och som

Prelasti taksystem är ett komplett system inklusive detaljlös-

har tillgång till SealEco:s know-how och support.

ningar, installationsinstruktioner och teknisk support. P
 relasti
installeras endast av auktoriserade installatörer som tar

Fördelar med Prelasti taksystem
Panelpositionering och
utrullning

Överlägsen livslängd och därmed kostnadseffektivitet

Prelasti har testats av oberoende laboratorier (SKZ-Süddeutsche Kunststoff-Zentrum) och den förväntade
livslängden överstiger 50 år.
Underhållsfritt

Prelasti kräver inget underhåll för att behålla egenskaperna under decennier. För att försäkra funktionen
måste taket dock inspekteras regelbundet för att upptäcka eventuella skador eller igensatt dränering.
Snabba och välkontrollerade installationer

Standardpaneler eller till och med måttanpassade paneler förberedda med takdetaljer och som tillverkas i
väl kontrollerad produktion istället för på taket. Minimalt med väderutsatt installationstid ger maximalt med
säkerhet och pålitlighet.
Miljömässigt hållbart

Prelasti innehåller inga mjukgörare, klor, halogener, tungmetaller eller andra ämnen som kan lämna produkten i form av migrering och därför behöver Prelasti inte heller något migreringsskydd vid kontakt med andra
byggmaterial. Låg vikt och effektivt resursutnyttjande i kombination med lång livslängd ger fördelaktig livscykelanalys och låg miljöpåverkan. En uttjänad Prelastiduk kan återvinnas
eller brännas för att återvinna energiinnehållet.
Innovativa tekniker

SealEco erbjuder innovativa material och installationstekniker. Prelasti är ett prefabricerat taksystem som
inkluderar patenterade tekniker såsom Thermobond svetsteknik och Centrix induktionsinfästning.
livslängd samt elastiska egenskaper i ett brett temperaturområde. Prelasti blir inte sprött vid låg temperatur eller
smälter vid hög temperatur. Prelasti är opåverkat av rörelser
från vindlaster, snö och is, solstrålning, stående vatten eller
andra faktorer som kan påverka funktionen och livslängden
hos ett tätskikt. Förutom tätskiktets faktiska egenskaper är
installationen ett kritiskt moment som har stor påverkan på
kvaliteten. Prelasti är prefabricerade takpaneler som tillverkas under väl kontrollerade former i fabrik utifrån uppmätning eller byggritning. Därmed minskar tidsåtgången betydligt vid installation på taket. Riskerna för fel eller stillestånd
på grund av dåligt väder vid installation minskar också
väsentligt. Vårt moderna och banbrytande koncept kan liknas vid att vi tillverkar och klär på byggnader hållbara och
tillförlitliga regnkläder!
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till infästningsbrickor som kan placeras i ett optimalt infästningsmönster för taket.
Var cool - skarva varmt
Prelastiduken är en elastomer baserad på gummipolymeren EPDM. Detta ger en extremt tålig produkt som inte kan
smältas. Det har utmanat oss till att utveckla svetsteknikerna
Thermobond och Hotbond där skarvning görs med värme. I
korthet innebär detta att fördelarna hos en elastomer, det vill
säga dess långa livslängd och elastiska egenskaper, kombineras med svetsbarheten hos plaster. Vi har med dessa
tekniker helt enkelt sammanfört det bästa av två världar!

Typgodkännanden och certifikat
CE märkt enligt EN 13956 "Flexible sheet for waterproofing"
Belgien: UBATC (ATG 09/1740, 09/2246)
Nederländerna: BDA Intron (KOMO Attest No.CTG-540/4)
Nederländerna: NIBE (Dubokeur)
Storbritannien: BBA Certificate 02/3963, British Board of Agrément

SealEco
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Klistrat system
Det klistrade systemet lämpar sig särskilt på underlag där man vill
undvika mekanisk infästning för att detta är olämpligt eller svårt
att utföra, exempelvis som på betong. Duken delklistras mot underlaget med ett speciellt PUR-lim som appliceras i strängar över
ca 25% av takytan. Underlaget kan vara betong, metall, trä, renovering på papptäckning samt vissa isoleringstyper avsedda för
klistrade system.

Singeltäckning
Prelastiduken läggs löst mot underlaget och förankras av tyngden
från överbyggnaden av singel. Singeltäckning ger låglutande tak
en estetiskt tilltalande yta och naturligt flygbrandskydd. Ett singelskikt fungerar som ett vattenlager på taket vid stark nederbörd
med lägre belastning på avvattningssystemet. Singelskiktet samlar upp löv och skräp och minskar risken för igensättning av brun�nar med mindre behov av städning. Ett singeltäckt tak är ofta det
långsiktigt mest ekonomiska taket, med överlägsen livslängd och
underhållskostnad.

Gröntak
Tak med vegetation ger estetiska, miljömässiga och ekonomiska
fördelar. Tak täckta med moss-sedum, ört-sedum, gräs eller fullständiga takträdgårdar anläggs för att tåla långvarig nederbörd eller torka. Underhållet blir minimalt och bevattning onödig. Vikten
på vegetationsskiktet kalkyleras med hänsyn till aktuell vindlast
och underlagets bärförmåga. Ett gröntak ställer hårda krav vid
valet av tätskikt och krav som på vissa punkter skiljer sig från andra typer av takuppbyggnader. Prelasti är det optimala tätskiktet i
gröna tak eftersom systemet är långlivat, rotsäkert och opåverkat
av permanent fuktig miljö samt mikrobiologiska angrepp.
Det finns två grundkategorier för gröna tak; intensiva och extensiva. Det intensiva gröntaket består av buskar, gräsytor eller till och
med träd. Utformningen kan göras i stort sett på samma sätt som
en vanlig trädgård och kräver ordentligt med jord och möjlighet till
bevattning. Det extensiva gröntaket liknar mer den vegetation man
återfinner i naturen och kräver inte lika mycket arbete vad gäller
etablering och de utvecklas mer utan krav på underhåll. Det är endast växtsorter som klarar egen nyetablering utan tjockt jordlager
eller bevattning som kan användas. Exempel på växtsorter som
används är mossor (ofta sedum), succulenter, örter eller speciella

Omvänt tak
Det omvända taket är en variant av ett traditionellt ballasterat
tak. Vattenresistent isolering, vanligtvis av XPS-cellplast, placeras
ovanför tätskiktet och förutom sin basmässiga värmeisolerande
funktion är isoleringen också mekaniskt skydd för tätskiktet, speciellt viktigt under byggskedet. Metoden är speciellt fördelaktig för
terrasser, parkeringsdäck och bjälklagskonstruktioner. Ofta läggs
även en traditionell isolering mellan tätskikt och bjälklag för att ge
mekaniskt skydd även där. Ballasten kan vara singel, betongplattor, gröntak eller trätrall. Täckningen måste dimensioneras med
hänsyn till vindlast men även isoleringens lyftkraft vid regnväder.

gräsarter.

Ett gröntak ger dessa fördelar:
• Bromsar, magasinerar och minskar vattenavrinningen då nederbörden avdunstar istället för att rinna ut i

Vad är ballasterade tak?

dagvattenledningar.
• Minskar risken för stopp i avvattning då föremål som faller på taket fastnar på ytan istället för i brunnar.

Ballasterade tak, också benämnt täckta alternativt inbyggda tak, är en infästningsteknik för tätskikt på låglutande tak
där egentyngd från ballast förankrar tätskiktet som kan läggas löst mot underlaget. Ballasten måste dimensioneras
efter de vindlaster som taket utsätts för. Ballasterade tak
kan också ge nya möjligheter för att använda takytor som
parkeringsyta eller umgängesyta på en takterrass eller en
takträdgård.
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• Neutraliserar avgaser och koldioxid och tillför omgivningen syre.
• Bidrar till en levande natur och grönytor i stadsbebyggelse med vackra färger som skiftar med årstiderna.
• Minskar buller från stadsmiljö eftersom växligheter absorberar ljudvågor.
• Det gröna taket är energibesparande, klimatförbättrande och bidrar till mångfalden av biologiskt liv även i
stadsbebyggelse.

SealEco
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Centrix – icke penetrerande mekanisk
infästning

Prelasti Taksystem
Prelasti takduk

Centrix infästningsteknik gör det möjligt att använda standard- eller måttanpassade paneler i lätta konstruktioner med icke pene-

Alternativ

Flygbrandsklassificering

Prelasti S/ST i tjocklek 1,2-1,5 mm prefabricerat till önskat mått.
Anpassad för ballasterade tak och Centrix.

FroofT

Prelasti No Flame FR/FRT i tjocklek 1,2-1,5 mm prefabricerad
till önskat mått. Anpassad för exponerade tak antingen klistrade eller Centrix.

BroofT1, BroofT2, FroofT3, FroofT4

Prelasti C i tjocklek 1,2-1,5 mm prefabricerat till önskat mått.
Anpassad främst för klistrade tak men även ballasterade eller
Centrix.

FroofT

trerande mekanisk infästning. Tekniken kan användas på både
isolerade och oisolerade tak.
Centrixbrickorna fästs i takbjälklaget med skruv och kan placeras i ett optimalt infästningsmönster eftersom man inte är begränsad till takdukens bredd då infästningarna inte görs i takdukens
överlapp utan över hela ytan. När Centrix infästningsbrickor är
på plats och säkrar isoleringen, om taket är isolerat, positioneras
Prelastiduken och därmed blir byggnaden omedelbart fukt- och
vattensäkrad under resten av installationen. Svetsningen av Prelastiduken mot Centrixbrickan görs på bara sekunder från dukens
ovansida med Centrix induktionssvetsmaskin som är portabel.
Centrixinfästningen baseras på två separata patent och tekniker; Centrix induktionssvetsning och Thermobond skarvsystem.

Thermobond tillbehör

Centrix komponenter

• Brunnar

• Centrix infästningsbrickor med eller utan teleskophylsa för isolering

• Skarvremsor och kappor

• Centrix induktionssvetsmaskin för svetsning av Prelasti mot
Centrix infästningsbrickor

Fördelar

• Rörstosar

Snabb och säker installation som minimerar risker från installation

• Hörn

• Infästningsskruv
Prelastipaneler ger omedelbart ett temporärt väderskydd oberoende av väderlek och kortar även installationstiden 		
jämfört med traditionella tätskikt.

• Smälttråd

Låg vikt
Prelasti takduk har låg vikt och med Centrix infästning krävs ingen ballast vilket möjliggör mycket lätta

• Laminerad plåt

konstruktioner.
Säker förankring
Vindlastberäkning och infästningsplan görs för varje objekt och optimalt infästningsmönster är möjligt tack vare
Centrix.
Enkel icke förstörande demontering
Om det krävs kan man demontera Prelastipanelen utan att förstöra den och därefter återanvända samma panel.

Vad är induktion?

Övriga systemkomponenter

Know-How

• Stödremsa för att underlätta svetsning

• Forskning och utveckling med flera patent

• Infästningsskena

• Upplärning och auktorisation av takinstallatörer

• Lim, tätningspasta och rengöringsmedel

• Vindlastkalkylering och dimensionering

• EPDM hörn

• Teknisk support och handledning vid design

Induktion är intensiva magnetfält som skapas av högfrekvent elektrisk spänning och en inducerande spole. Magnetfältet som bildas kan riktas och inducerar högspänning till magnetisk metall som omedelbart blir uppvärmd. Denna
uppvärmningsteknik är mycket effektiv och energibesparande eftersom man exakt kan styra vad som värms, det vill
säga magnetisk metall, men inte andra material i omgivningen eller verktyget för den delen. Induktionsvärmning an-

• EPDM stosar för rörgenomföringar

vänds allt mer inom olika områden som svetsning, matlagning eller i vårt fall taktäckning.
• EPDM brunnar
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Den vattentäta skillnaden
Vår verksamhet är certifierad enligt ISO

Tidlöst trygga täta tak

9001 och ISO 14000. Produkter och

Gummi är elastiskt, inte bara töjbart. Oavsett temperatur återgår det till

system testas löpande av oberoende

sin ursprungliga längd. Vulkanisering av gummit skapar stabila tvär-

testinstitut. Tätskiktsystem tillverkade av

bindningar mellan långa molekylkedjor i materialet. Resultatet är oöver-

SealEco, har utvecklats för nordiskt

träffad dimensionsstabilitet, elasticitet och livslängd. Med egenskaper

klimat och med trygga garanti- och

opåverkade av vatten, köld, värme, töjningar, UV strålning eller kemiskt

produktansvarsåtagande.

nedfall. Med fokus på komfort, säkerhet och miljö gör vi jobbet enklare
för våra kunder och våra kunders kunder.
Kompletta tätskiktsystem
Fyrtio års samarbete med byggnadsförvaltare, arkitekter, konsulter och
entreprenörer har resulterat i trygga, kompletta tätskiktslösningar där
gummiduk, skarvmetoder, systemlösningar och teknisk service ger
oöverträffade taksystem för alla tak.
Med fokus på miljön
Gummiduk används för att skydda vår miljö, i spillvattenbassänger,
deponier och på tak, för att skydda fastigheter och inventarier. Omsorg
om miljön gör gummiduk till ett naturligt val. Gummiduk är kemiskt
stabil och innehåller inga miljöbelastande tillsatser, som mjukgörare eller
tungmetaller som frigöres vid exponering, förbränning eller deponering.
Låg vikt och lång livslängd ger minsta tänkbara miljöbelastning.
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