
Skräddarsydda garagetak
Gör-det-själv



Komplett system med tillbehör och enkla steg-för-steg anvisningar

Garagetaket
du lägger själv

Det skräddarsydda garagetaket från SealEco är en 

EPDM-gummiduk som kan installeras av den normalt 

händige husägaren. Användningsområdet är plana- och 

låglutande tak som exempelvis garagetak.

EPDM är en gummikvalitet som är en vidareutveckling av 

Butylgummi. Det skräddarsydda garagetaket är utveck-

lat och producerat i Sverige för att klara vårt tuffa klimat. 

Duken är beständig mot väder och vind, UV-strålning och 

nedfallande kemikalier. Detta borgar för ett problemfritt 

tak under många år.

Om olyckan trots allt skulle vara framme och läckage 

skulle uppstå, så finns det färdiga lagningssatser att 

beställa.

Den skräddarsydda duken beställs och tillverkas efter 

varje enskilt tak. Infästning till taket görs med skruv och 

bricka genom flikar som finns på dukens undersida, 

alternativt genom att istället belasta duken med singel. 

Installationen är enkel och tar ungefär en dag att utföra. 

Det underlättar om två personer hjälps åt vid installationen.

Följande mått behövs för tillverkning av den skräddar-

sydda takduken : takets bredd och längd samt tak-

sargens höjd. 

Skruvar och brickor för infästning samt takbrunn finns att  

beställa som tillbehör. 

Delar: Lövsil, klämring, 
brunn, muff

Diameter rör: 63 mm

Ansluts till rördimension (min) : 75 mm

Längd : 315 mm

Egenskaper, klämringsbrunn



Tänk på det här innan du börjar
Några tips och råd för ett enkelt, säkert och heltätt montage

• Underlaget ska vara rent och jämnt, utan stenar  
 och kvarglömda spikar o. dyl.

• Beställ duken tillräckligt stor, även för uppdrag- 
 ningar mot vägg och vikning över takkant. Räkna  
 med minst 5 cm övermått.

• Duken ska ligga löst utan spänningar i ca 30 min.    
 På det färdiga taket kan duken bli något ”skrynk-  
 lig” men det är inga problem. 

• Om det blåser under arbetet, säkra duken med  
 några plankor tills den är fixerad.

• Takbrunn levereras på beställning tillsammans  
 med duken.

• Om taket har genomföringar som exempelvis skor- 
 sten, takljus eller ventilation rekommenderar vi att  
 installationen överlåts åt en fackman. Detsamma  
 gäller om det finns ”instickandehörn” från annan  
 byggnad.

• Plåtarbeten som intäckning vid takkant och upp- 
 dragningar mot vägg bör utföras av fackman.

• Tänk på att skydda duken mot vassa föremål,  
 både under och efter installationen.

3. Montera takbrunnen genom att såga upp ett hål Ø 120 
mm i taket. Trä på tätningsmuffen på takbrunnen och an-
slut till dräneringsrör av lämplig dimension, min 75 mm. Se 
till att brunnen kommer ner ordentligt så att muffen kan 
täta mot dräneringsröret samtidigt som brunnens överdel 
ligger an mot takytan.Skruva sedan fast brunnen mot un-
derlaget. Var noggrann med att dra skruven så att den inte 
sticker upp och kan skada duken.

2. Rengör taket väl, avrunda alla skarpa hörn och slå ned 
alla spikar.

1. Demontera plåten som täcker takkanter.
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4. Placera duken på taket med flikarna i takets längd-
riktning. Veckla ut duken så att den ligger jämnt utmed 
takkant och eventuella väggar. Duken är tillverkad så att 
infästningsflikarna faller strax innanför takets kant, för att 
effektivt kunna ta upp vindlasten i takkanten.

7. RubberTop-duken kläms fast i brunnen med klämring-
en. Centrera och se till att duken kläms runt om.

5. Rulla upp hälften av duken mot mitten av taket. Se till 
att duken rullas upp rakt. Lägg ut brickor med 400 mm 
mellanrum på fliken och skruva fast. Vid takkant skruvar 
du brickorna med 200 mm mellanrum. Gör likadant med 
andra dukhalvan.

6. Klipp ett hål i gummiduken, Ø 35-40mm mm över tak-
brunnen.
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8. Skär till röranslutningen på lövsilen så att den kan klämmas fast genom att föras ner i takbrunnen.



10. Om det finns en vägg vid taket drar du upp duken 20 
cm och skruvar direkt mot väggen, med 10 cm mellan 
infästningarna. Låt en plåtslagare göra intäckningen.

Om du ska renovera eller installera ett singeltäckt tak-
följer du anvisningarna förutom att duken inte behöver 
skruvas mot takets horisontal. Vid uppdragning mot vägg 
och vid takkantens utsida måste dock duken fästas in 
med skruv och bricka. Sprid slutligen ut 2-3 cm natur-
singel, kornstorlek 8-16 mm. 

Singeln ska bestå av naturgrus, sprängsten får ej använ-
das. Tänk på att byggnaden måste vara dimensionerad 
för att bära ballastens tyngd. Vid byggnader högre än 4 
m gäller andra bestämmelser, enligt typgodkännande.
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9. Skruva fast duken mot takkantens utsida, med 20 cm 
mellanrum. Vid alla invändiga hörn gör du en servettvik-
ning. Låt en plåtslagare täcka in takkanten.



Vår verksamhet är certifierad enligt ISO 

9001 och ISO 14000. Produkter och 

system testas löpande av oberoende 

testinstitut. Tätskiktsystem tillverkade av 

SealEco, har utvecklats för nordiskt 

klimat och med trygga garanti- och

produktansvarsåtagande.

Den vattentäta skillnaden

En bra dag blir ett bra tak

Ta hjälp av en vän och förena nytta med nöje. Är ni normalt händiga lägger 

ni ett nytt och tidlöst tätt tak på en dag. Nästa dag är det bara att fortsätta 

med vännens tak.

Tidlöst trygga täta tak

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

sin ursprungliga längd. Vulkanisering av gummit skapar stabila tvär-

bindningar mellan långa molekylkedjor i materialet. Resultatet är oöver-

träffad dimensionsstabilitet, elas ticitet och livslängd. Med egenskaper 

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

nedfall. Med fokus på komfort, säkerhet och miljö gör vi jobbet enklare 

för våra kunder och våra kunders kunder.

Kompletta tätskiktsystem

Femtio 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 spillvatten bassänger, 

deponier och på tak, för att skydda fastig heter 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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SealEco

Tel: 0370 510 100
Fax: 0370 510 101
E-mail: info@sealeco.com

Besöksadress: Kävsjövägen 38,
331 35 Värnamo, Sweden
Postadress: Box 514, 
331 25 Värnamo, Sverige

Internet: www.sealeco.com


