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 RubberShell är en nyutvecklad, kraftfull och självhäftande gummiduk i EPDM för 

byggnaders klimatskal. Tekniken innebär mycket enkel och snabb montering. 

Låt inte formen eller takets lutning bli en begränsning. RubberShell löser många 

problem där det tidigare varit svårt att skapa tidlösa täta system.

RubberShell är en modern gummiduk för byggnaders klimatskal.

Produkten är ett bra exempel på hur vi kombinerar effektivitet och hållbarhet för att 

skapa miljömässiga fördelar. Den förväntade livslängden överstiger 50 år.

Rännor

En ränna eller ränndal är ofta svår att att täta med traditionella metoder och material. 

Det kan finnas skarpa vinklar och hörn, men även olika sorters material i den övriga 

konstruktionen. RubberShell löser problemet genom att följsamt täta mot de allra 

flesta material. Detta resulterar i i långsiktiga tätningar med uppenbara ekonomiska 

och miljömässiga fördelar. Du kan vara tryggt förvissad om att även de mest kritiska 

delarna av taket, grunden och väggarna blir fullkomligt täta med RubberShell.

Enkel installation

RubberShell är mycket enkel att installera tak vare det självhäftande skiktet. 

Mät, klipp, avlägsna skyddsfolien, applicera limmet och fäst sedan 

gummiduken mot underlaget.

Alltid rätt bredd

RubberShell finns i ett flertal olika bredder. Det gör det lätt att få bästa 

möjliga passform oavsett appliceringsområde.

Många användningsområden

RubberShell löser problem på många  kritiska delar i en fastighets klimatskal. Förutom 

tätning av rännor och ränndalar kan RubberShell appliceras i husgrunder som syllisol-

ering mellan grundplatta och vägg, eller som skalmursskydd. Vid fönster kan Rubber-

Shell fungera som en effektiv och smidig lösning mellan fönsterprofil och huskropp. 

RubberShell är det uppenbara valet när det kommer till tätning av vertikala ytor eller 

vid komplicerade anslutande detaljer.

Dokumentation

All teknisk dokumentation och installationsanvisningar kan laddas ned från vår 

hemsida: www.sealeco.com

Ny teknologi för snabbare, enklare och 

säkrare tätning av byggnader.

RubberShell

• Elastisk EPDM-gummiduk

• Scrim-armerad med ett nät av glasfiber som 

     förstärker och gör produkten dimensionsstabil

• Självhäftande flexibelt polymerskikt med mycket 

     god vidhäftningförmåga mot de flesta underlag

• Skyddsfilm som avlägsnas vid installation

• Finns i ett flertal bredder.

• Förväntad livslängd överstiger 50 år

• Vädertålig i alla klimat mellan -30 grader till + 120 grader

• UV-beständig

• Påverkas inte av ständig kontakt med vatten

• Effektivt råmaterialutnyttjande

• Innehåller inga farliga kemikalier, såsom klor och 

     mjukgörare

• Energisparande- kan användas för att skapa lufttäta 

     klimatskal för byggnader

• Elastisk - tål rörelser i konstruktionen orsakat av 

     exempelvis temperaturväxlingar

• Omfattande garantier

• Inga öppna lågor vid installation - självhäftande

Fakta RubberShell
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Installatörer
•  Självhäftande enkelhet. Installationstekniken innebär mycket enkel och snabb 

montering tack vare det självhäftande skiktet.Underlaget täcks med ett lim och 

därefter behöver du som installatör endast mäta,klippa, avlägsna  skyddsfilmen 

och tryck RubberShell hårt mot underlaget. Det är inte svårare än så att skapa 

täta och säkra lösningar. Det finns ett flertal bredder att välja bland, vilket yt-

terligare bidrar till att göra installationerna snabbare och enklare. RubberShell 

levereras med en skyddsfilm vilket underlätter handhavandet av produkten.

• Inga öppna lågor. RubberShell installeras utan öppna lågor, vilket gör installatio-

nen såväl säker som enkel.  Vid vertikal installation av produkten sammanfogas 

samtliga skarvar med hjälp av varmluft, vilket garanterar täthet i decennier.

• Mångsidig. En och samma produkt kan användas för många olika applicerings-

områden. RubberShell kan användas för att täta rännor och ränndalar, som 

grundtätning mellan bottenplatta och vägg eller som skalmursskydd.  

       Vid fönster kan RubberShell fungera som en effektiv och smidig lösning mellan  

       fönsterprofil och huskropp.

Fastighetsägare:
• Fastighetsägare. Undvik takproblem i minst 50 år. Den förväntade livslängden 

på RubberShell överstiger 50 år, vilket gör det till ett klokt ekonomiskt och miljö-

mässigt val. RubberShell är därför en säker investering.

• Säker lösning. Du kan vara tryggt förvissad om att även de mest kritiska områ-

dena av taket, grunden och väggarna blir täta med RubberShell. Tack vare dess 

flexibla egenskaper tätar produkten rännor, hörn och vid kanter, vilket vanligt-

vis skapar problem med konventionella metoder och material. Produkten täcks 

även av en omfattande garanti.

• Vädertålig. RubberShell är opåverkad vid ständig kontakt med vatten och är 

UV-beständig. Temperaturväxlingar kan skapa rörelser i byggnader, men tack 

vare RubberShells elastiska egenskaper påverkas inte kvaliteten på tätningarna. 

RubberShell har en garanterad funktionalitet i alla klimat från -30 grader till + 

120 grader.

• Energibesparande. RubberShell kan användas för att skapa ett lufttätt kli-

matskal för byggnader, vilket leder till låg energiförbrukning. För dig som fastig-

hetsägare medför detta minskade uppvärmningskostnader.

Vad RubberShell innebär för:
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Arkitekter
• Tätar oavsett form  och material. RubberShell löser problem på många besvärliga 

delar i en byggnads klimatskal. Vertikala ytor och komplicerade detaljer tätas enkelt 

med RubberShell. Den självhäftande och flexibla EPDM-gummiduken tätar perfekt i 

rännor, hörn och vinklar och motstår rörelser i byggnaden. För att skapa en så perfekt 

passform som möjligt finns RubberShell i ett flertal bredder och fäster mot de allra fles-

ta material. RubberShell är scrimarmerad med ett nät av glasfiber, vilket gör produkten 

stark och dimensionsstabil. Låt inte en byggnads form eller eventuella vinklar begränsa 

kreativiteten- med RubberShell löses samtliga tätningsproblem på ett enkelt sätt.

• Att välja RubberShell är bra för miljön.                                                                                                                  

            RubberShell innehåller inga farliga kemikalier, klor eller mjukgörare.                                                              

       Överlägsen hållbarhet (den förväntade livslängden överstiger 50 år) kombinerat med      

       låg miljöpåverkan resulterar i en fördelaktig livscykelanalys.

Vad RubberShell innebär för:
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SealEco AB

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

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

Internet: www.sealeco.com

SealEco erbjuder innovativa lösningar för byggnaders klimatskal 

som ger vattenoch väderskydd för ökad livslängd hos byggnader 

och konstruktioner.

Våra tätskiktslösningar används även i liningapplikationer

som geomembran för dammar, övertäckning av avfall eller tillver-

kning av tankar för industrin. Vi förstår och löser dina behov med 

hjälp av kompletta och marknadsledande helhetslösningar

som möter högt ställda krav på långsiktighet och miljötänkande. 

Vi står för långsiktiga lösningar där resurserna utnyttjas optimalt 

och användandet av miljöfarliga material minimeras utan att även-

tyra funktionen.

Med SealEco som partner får du tillgång till kunskap och produkter 

som baseras på mer än 40 års erfarenhet. Genom att vara ledan-

de inom vårt område kan vi alltid erbjuda de bästa lösningarna

för just ditt objekt. Referenser finns över hela världen

– från arktisk kyla till ökenhetta.

SealEco - en världsledande partner när du vill täta, skydda, spara 

och bevara.

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.

Environmental Building  
Envelope Solutions
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