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PROTAN TÄTSKIKT FÖR EXPONERAT TAK; 
DETALJER TILL PROTAN VAKUUMTAK     
Systembeskrivning: 
När ett Protan vakuumtak blir utsatt för vindkrafter, skapas ett negativt tryck i skiktet mellan tätskiktet och 
ett lufttätt och lastbärande underlag. Till systemet används Protan SE eller Protan EX som tätskikt. 
Tätskiktet ligger löst förankrat och utgör vakuumsystemet tillsammans med för taket anpassat antal 
vakuumventiler, Protan Vakuumventil och Protan tätningsband. 
Protan Vakuumsystem planläggs antingen av eller i tätt samarbete med Protan AS och ska bara 
installeras av takmontörer med utbildning i systemet. Protan Vakuumventiler monteras systematisk på 
taket enligt prospektering, för att med hjälp av vindkrafter skapa ett negativt mellan takduken och det 
lufttäta underlaget. Ventilerna placeras på de platser på taket där undertrycket är störst, gärna i hörn. och 
randzoner.  I övergångar mot parapet och genomföringar säkras lufttäthet bland annat med användning 
av Protan Tätningsband.
Användningsområde: 
Som färdiga detaljer till Protan vakuumtak vid nybyggnation eller renovering av tak. 
Funktioner / fördelar:
Varje komponent i Protan Vakuumtaksystemet är noggrant utvecklad och konstruerad för att säkra en 
god och hållbar vatten- och lufttät lösning. Protan vakuumtak säkrar snabb framdrift och en snabb 
byggprocess. Lösningen har få skarvar och passar utmärkt där kraven är höga på lufttäthet, som i 
passivhus. Vakuumtaksystemet är också idealt i byggnader med hög luftfuktighet som simhallar, 
bryggerier och liknande. Om det skulle förekomma innestängd fukt i takkonstruktionen bidrar 
vakuumventilen till att släppa ut denna. Detaljerna till Protan Vakuumtak levereras klara för användning 
tillsammans med övrigt material till byggarbetsplatsen.

• snabb framdrift
• inga infästningar
• säkert
• unikt system

Produktegenskaper: 
Se eget Produktdatablad för Protan SE och EX
Produktbeskrivning:
Produkttext: Produktbild: Dimensioner: Färg: Artikelnr:
Protan Tätningsband Vakuum:
PROTAN 
TÄTNINGSBAND 
VAKUUM L=15 M

6 MM X 
40 MM X 15M

Ljusgrå 
F91 

39006125

Protan Vakuumventil:
PROTAN 
VAKUUMVENTIL 
H=270 MM

H=270 MM 
Ø=160 MM

39006120

Protan Detalj til Vakuumventil:
PROTAN DET. 
VAKUUMVENTIL 
LGRÅ

H=200MM
Ø=160MM

Ljusgrå 
F91

39005047
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PROTAN DET. 
VAKUUMVENTIL 
MGRÅ

H=200 MM
Ø=180 MM

Mörkgrå 
F94

39005097

Protan Vakuumventil Paket: ( Innehåller - Ventil, rördetalj, rostfri slangklämma och 2 stk 
självborrande skruvar)
PROTAN 
VAKUUMVENTIL 
PAK, LGRÅ

= +

Ljusgrå 
F91

39006121

PROTAN 
VAKUUMVENTIL 
PAK, MGRÅ

= +

Mörkgrå 
F94

39006122

Protan Legal Notice 
The details provided in this document, especially the recommended application and utilisation for the products and their system accessories, are based on Protan’s current knowledge and experience of the 
products when properly stored, handled and installed under normal conditions according to Protan’s recommendations. A warranty in respect of merchantability or of fitness for a particular utilisation, nor any 
liability arising out of any legal relationship whatsoever, cannot be inferred either from this information, or from any written or verbal recommendations, due to the differences in materials, substrates and actual site 
conditions in practice. The user of the product is responsible for the product’s suitability for the intended application. Protan reserves the right to change product specifications without notice. Additionally, Protan’s 
current sales and delivery terms are valid and applicable for all orders.
It is necessary for the user to always refer to the latest version of the relevant Product Data Sheet, which can be requested directly from Protan. All information provided, as well as technical and drawing data, 
complies with current technical standards and is based on Protan’s knowledge and experience. In addition, national standards and regulations must be observed where appropriate.




