
Superseal Taksystem
Mekaniskt infäst eller klistrad takduk



Superseal är en unik takduk som består av gummi-polymeren EPDM.
Det är ett elastomert tätskikt med överlägsen livslängd och egenskaper 
väl lämpade för vårt nordiska klimat. Systemet är utvecklat och tillver-
kas av SealEco i Sverige med lång tradition inom tätskikt på nordisk 

marknad.

Superseal Taksystem erbjuder

•  Superseal takduk - ett flexibelt och elastiskt tätskikt som är kemiskt  
 och termiskt stabil med exceptionellt god väderbeständighet och  
 livslängd. Inga förändringar i elasticitet eller övriga egenskaper sker i  
 temperaturintervallet -30°C till +120°C.

•  Thermobond skarvsystem, en patenterad teknik baserad på termo- 
 plastiskt gummi som ger likvärdiga egenskaper som Supersealduken.

•  Undersida av kraftig polyesterfilt ger släta, måttstabila ytor som dess- 
 utom är tåliga mot ojämnt underlag.

•  Superseal ger låg miljöbelastning med egenskaper som gör det möjligt  
 att använda tunn takduk och därmed effektivt resursutnyttjande.

•  Snabb, enkel och säker installation utan öppna lågor. All skarvning av  
 duk och tak detaljer görs med varmluftspistoler.

•  Ett komplett sortiment av detaljer och tillbehör för alla tänkbara detalj- 
 arbeten på taket.

• En dukbredd på 1,74 m (alternativt 1,34 m) garanterar snabba och  
 säkra installationer.

Superseal taksystem installeras endast av auktoriserade entreprenörer 
som tar ansvar för takets funktion och har full tillgång till utbildning och 
teknisk support från SealEco.

Hållbar framtid

Superseal har låg miljöpåverkan genom effektivt resursuttnyttjande och en exceptionell för-

väntad livslängd. Produkten innehåller inga tungmetaller, klor, halogener eller mjukgörare.

Typgodkännanden

CE märkt enligt EN 13956 ”Plast och gummibaserade tätskikt för tak”, SP

- Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Brandklass Brooft1, Brooft2, SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

BBA godkännande 92/2799, British Board of Agreement.

ATG Godkännande 04/2600, BUtgb, Belgien.

Det kompletta taksystemet

Superseal är ett komplett system med lösningar för alla detaljer på taket, med Thermobond 

skarvteknik. Systemet omfattar stosar, kragar, hörn, utkastare, takbrunnar, Thermobond 

fotplåtar och mycket mer.

Mekaniskt infäst installation
Mekaniskt infäst Superseal installeras snabbt och säkert på
alla underlag, som TRP- plåt med isolering, trä, lättbetong 
och betong. Ingen risk finns för migreringsskador vid kontakt 
mot underlaget, inklusive cellplast. Mjuk isolering, som mi-
neralull kräver teleskopinfästning. Supersealduken installeras 
parallellt med takets lutning med 12 cm överlapp mellan 
dukvåderna. Skarvning gör med varmluftsautomater och kan 
utföras även vid frystemperaturer och fuktig väderlek men 
inte vid regnväder.

Kallklistrad installation
Delklistring mot underlag görs med PUR lim 3200 som
appliceras i strängar där ca 25% av takytan täcks.
Supersealduken installeras tvärs takets fallriktning med 5 cm
överlapp mellan dukvåderna. Skarvarna görs med varm-
luftsautomater. Lämpliga underlag är renovering på gammal 
papptäckning, trä, lättbetong eller betong. Installationen 
kräver ett fast och torrt underlag och minst +5° C lufttempe-
ratur.

Klistrad i asfalt
Asfaltsklistrad Superseal kan installeras på underlag av
gammal papptäckning, lättbetong eller betong. Det går även
utmärkt att installera ihop med isolering av cellglas (Foam-
glas). Supersealduken delklistras över ca 50% av ytan i SBS 
modifierad klisterasfalt som värmts till ca 170-190 ºC.
Även traditionell oxiderad asfalt kan användas på stabila
underlag utan termiska rörelser. Installationen kräver torra,
rengjorda underlag och uppehållsväder.

Superseal Taksystem
med Thermobond skarvteknik



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

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

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 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.

M
aj

 2
01

1

SealEco

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

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

Internet: www.sealeco.com


