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Protan skyddar värden

Protan är en norsk industrikoncern som är världsledande inom tätskiktteknologi. 
Vi utvecklar och levererar tätskikt, taksystem, ventilationssystem och tekniska textilier. Huvudkontoret 

ligger i Drammen, och vi är mer än 650 anställda och omsätter över 1,2 miljarder norska kronor.

Vårt största affärsområde är takduk och tätskikt, men vi har också specialiserat oss på att skräddarsy 
ventilationssystem till gruvor och tunnlar och tekniska textilier till en rad olika användningsområden. 

Utöver detta är Protan en av Nordens största takentreprenörer och producent av takduk.

Med över 70 års erfarenhet har Protan utvecklat innovativa lösningar som är anpassade till 
en global marknad och ett krävande klimat.

Vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder och leverantörer för att vara i framkant inom teknologi, 
miljö och kompetens. Detta ger oss en unik erfarenhet och insikt som gör att vi kan leverera flexibla, 

skräddarsydda lösningar anpassade efter lokala behov – antingen kunden behöver ett vattentätt 
miljötak, krävande ventilation eller annat tekniskt skydd. 

Vår viktigaste roll som en internationell koncern är att skydda värden genom att leverera 
världsledande lösningar. 
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HÖG KVALITET  
OCH LÅNG LIVSLÄNGD
Protan har levererat takduk och tätskikt sedan 1972, ooch kan dokumentera 
produkternas långa livslängd. Detta genom många års erfarenhet i nordiskt 
klimat och omfattande tester i egna och externa laboratorier. 

Det är kvaliteten på råvarorna som avgör takdukens 

egenskaper, kvalitet och livslängd.

För ett nordiskt klimat

Våra takdukar och tätskikt är mycket flexibla och tål alla 

slags väder.  De är utvecklade för ett tufft nordiskt klimat 

där egenskaperna i kyla har visats extra stor uppmärksamhet 

under framtagningsprocessen. Hållbarhetstester visar att 

Protans takdukar och tätskikt, även efter 30 år, fortfarande 

har goda egenskaper och kommer att tjäna sitt syfte i många 

år efter den förväntade livslängden. 

Komplett system

Vi har utvecklat ett komplett system for takläggning, från 

utbildning av takmontörer till monteringsmetoder, samt bra 

besiktnings- och serviceprogram för våra produkter och 

lösningar. 

EGET TESTLABORATORIUM

Vi utvecklar och testar alla våra lösningar och 

produkter, samt genomför kontroll av råvaror 

och produktion, i vårt laboratorium i Drammen. 

Laboratoriet är godkänt av 

Det Norske Veritas. Vi följer strikta rutiner för 

testning och dokumentation av råvaror och 

produkter.

En bra referens

British Board of Agrément, BBA, har tillsammans med 

SINTEF Byggforsk utvärderat livslängden baserat på 

tester av flera gamla Protan-tak, och har med bakgrund 

från resultaten av undersökningarna gett följande goda 

referenser i Protans engelska produktcertifikat – Agrément 

Certificate (98/3459): 

”Accelerated weathering tests and performance in service 

confirm that satisfactory retention of physical properties 

is achieved. All available evidence suggests that Protan 

Mechanically Fastened PVC Roofing Tätskiktes should have 

life in excess of 30 years.”

LÅNG LIVSLÄNGD

Långtidstester visar att Protans takduk och 

tätskikt behåller sin flexibilitet och har lång 

återstående livslängd även efter 30 år.

5TAKDUK OCH TÄTSKIKT



7TAKDUK OCH TÄTSKIKT
EXPONERADE TAK

Bäst lämpad

Våra produkter har hög rivhållfasthet, något som är särskilt 

viktigt för att undvika skador på tak som är utsatta för stor 

vindlast. Takduken  är väl lämpad i sträng kyla, något som är 

en klar fördel i ett kallt nordiskt klimat. 

God friktion

Takduken har en präglad yta som ger en god friktion. I 

jämförelse med material utan prägling, ökar det säkerheten 

på trafikerade ytor. I synnerhet när det regnar, vid montering 

eller vid regelbunden inspektion.

Robusta kvalitetslösningar
Våra kvalitetslösningar för exponerade tak har lång livslängd, är 
robusta i alla slags klimat och ger tekniskt bra och hållbara tak.

Tål extrema påfrestningar

Dokumenterat lång livslängd 

Kan läggas i alla slags väder

Varmluftssvetsning med minimal brandfara

Homogena och hållbara skarvar

Miljövänligt

SÄKRA OCH 
TÄTA LÖSNINGAR
Protans takduk täcker alla 

behov för tekniskt hållbara tak.

Produkterna förankras mekaniskt, med vakuum, med ballast 

eller hellimmas mot takkonstruktionen. Takduken är mycket 

väl lämpad för platta och låglutande tak, för nybyggnad och 

renoveringsprojekt. Protans takdukar och tätskikt är armerade 

efter funktion och belagd med mjukgjord PVC-P (plasticized).

Protans takduk:

 Tål höga och låga temperaturer

 Är UV-beständig

 Är självslocknande 

 Har hög rivhållfasthet

 Svetsas med varmluft

BRANDHÄMMANDE

Våra takdukar för exponerade tak är självslocknande.  

Det innebär att de inte bidrar till att spida en brand. De 

uppfyller brandklass BROOF(t2) på de vanligaste underlagen. 

Full översikt över detta finns på www.protan.se och/eller  

i SINTEF tekniska godkännande for takduken. 

INGEN ÖPPEN LÅGA

Protans takduk och tätskikt svetsas uteslutande med 

varmluft och detta är en trygg metod vid montering 

av tak. Genom att välja Protans lösningar slipper 

byggherren att ta denna risk.

Exponerade 
tak

Protan SE takduk med Protan Omega profiler.

Newspan Building Solutions Ltd är designers, tillverkare och installatör 
av Redfields Garden Centre, Fleet, Hampshire.
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EKSPONERTE TAK

Med standard överlappssystemet fästs takduken mot 

underlaget och överlappas med den tillstötande rullen. De 

två rullarna blir därefter sammansvetsade med varmluft. I 

överlappsområdet smälts materialet ihop homogent så att 

skarven blir minst lika stark som själva takduken. Detta är den 

montagemetod som vi oftast använder oss av. 

Vid mekanisk infästning är det Protan SE och EX som ska 

användas. 

  Takduk för exponerade tak som monteras mekaniskt (som i Protan 
standard överlappsystem), ska vara armerad med polyesterväv.

Beroende på typ av underlag används produkterna Protan SE eller EX.

PROTAN STANDARD ÖVERLAPPSYSTEM

2

1

5

4

1 Protan SE el. EX takduk 4 Ångspärr

2 Fästdon 5 Bärande konstruktion

3 Isolering 6 Bärande konstruktion

3

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
EXPONERADE TAK

Säker montering

Snabb byggprocess

Kan läggas i alla slags väder

Väl lämpad i tuffa väderförhållanden

Få och starka skarvar

  Våra lösningar är robusta i alla slags klimat och kan monteras i all slags 
väder. Polarsirkelsenteret på Saltfjellet är täckt med Protan takduk.

För alla typer av underlag
PROTAN Standard överlappsystem

Protan standard överlappsystem med mekanisk infästning kan 
monteras på alla typer av underlag, och kan användas på både nybyggnads-  
och renoveringsprojekt.

RENOVERING NYBYGGNAD
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TAK OG TÄTSKIKTER
EKSPONERTE TAK

Beroende på byggnadens läge och geometri kan vindtrycket 

på takytan vara väldigt hård och turbulent. Det är därför 

viktigt att försäkra sig om att takkonstruktionen och det 

valda taksystemet kan motstå dessa krafter. Vår beräkning av 

vindlasten är baserad på europeisk standard för vindlast 

(EN 1991-1-4). Användning av fästelement, testade och god-

kända, i kombination av våra takdukar, säkrar tak av hög 

kvalitet.

Undertryck

Vid blåst skapas det ett undertryck på platta tak som ett 

resultat av skillnaden mellan statiskt och dynamiskt tryck. 

Vid blåst med orkanstyrka kan undertrycket bli flera hundra 

kilo pr. m2, och det är störst i takytans hörn- och randzoner. 

Vid turbulens utsätts takkonstruktionen för sug ovanifrån, 

och dessutom tillkommer det ofta ett tryck innifrån som ett 

resultat av läckage i byggnadens vägg- och takkonstruktion. 

Specialutvecklade taksystem

På starkt vindutsatta platser rekommenderar vi våra 

specialutvecklade taksystem som:

 Protan vakuumtak

 Protan prefabricerade stormoduler

 Protan takduk med flik

VINDUTSATT

Vindens påverkan på låglutande tak
VINDUTSATTA BYGGNADER

Byggnader ska inte bara skyddas mot regn, snö  
och temperaturförändringar, men också mot vind.

MOTSTÅR 
VINDKRAFTER

Protan erbjuder 
specialutvecklade system för 
vindutsatta tak och takytor.
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EXPONERADE TAK

Beroende på underlaget används följande takduk:
Protan SE eller EX

PROTAN VAKUUMTAK

2

1

3

4

5

1 Protan vakuumventil 4 Ångspärr

2 Protan SE el. EX takduk 5 Bärande konstruktion (luft-
tätt)

3 Isolering

Ju mer vind – desto bättre
PROTAN VAKUUMTAK

Protan vakuumtak är ett unikt system som inte kräver några infästningar på takytan. 
Det är vindkrafterna som skapar en vakuumeffekt som suger fast takduken mot 
takkonstruktionen. Ju mer det blåser, desto bättre fungerar systemet.

När vakuumtaket blir utsatt för vindkrafter, skapas ett 

negativt tryck i skiktet mellan takduken och det lufttäta 

underlaget och krafterna överförs sedan ned till den 

underliggande lastbärande konstruktionen. Detta gör vårt 

vakuumtak lämpligt i vindutsatta miljöer. Det kräver ingen 

användning av infästningar på takytan och punkterar 

därmed inte ångspärren. Takduken monteras i två eller 

fyra meters bredder på taket och lufttätas mot sargar och 

runt genomföringar. För att kunna «släppa ut» uppkommet 

övertryck och eventuellt luftläckage på grund av otäthet, 

monteras så kallade vakuumventiler, där undertrycket 
förväntas vara som störst.

Snabb montering 

Protan vakuumtak säkrar en snabb montering och en således 

smidig och snabb byggprocess. Lösningen har få skarvar 

och lämpar sig väl där kraven är höga på lufttäthet, som i 

passivhus. Vårt vakuumtaksystem är också idealt i byggnader 

med hög luftfuktighet som simhallar, bryggerier m.fl. Om det 

skulle förekomma instängd fukt i takkonstruktionen bidrar 

vakuumtaket till att ventilera ut den.

 

Inget buller under montering

Buller från borrning kan vara ett problem vid rehabilitering 

av tak. Montering av Protan vakuumtak innebär ett tyst 

montage och är en stor fördel vid byggnationer av exempelvis 

kontorshus, sjukhus, skolor och andra institutioner.  

 

Protans takduk SE och EX lämpar sig väl för 

vakuumtaksystemet.

  Flera miljoner kvadratmeter vakuumtak från Protan är 
lagt på byggnader över hela Europa. När vakuumtaket blir 
utsatt for vindkrafter, skapas ett negativt tryck i skiktet 
mellan takduken och ett lufttätt och lastbärande underlag.

Unik lösning

Snabb montering

Inga infästningar

Ideal i vindutsatta miljöer

VINDUTSATT RENOVERING NYBYGGNAD
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EXPONERADE TAK

PROTAN PREFABRICERADE STORMODULER

2

1

6

3

4

5

1 Protan takduk - prefabri-
cerade stormodul

5 Ångspärr

2 Längsgående flikar 6 Bärande konstruktion

3 Fästdon 7 Bärande konstruktion

4 Isolering

Systemet är ett snabbt och effektivt sätt att skydda takets 

mest vindutsatta ytor, som hörn och randzoner, men kan 

också användas på hela takytan. Det är utvecklat för att 

optimera monteringen på taket och reducera svetsning i 

jämförelse med Protan standard överlappsystem. 

Takduk med flikar är ett optimalt taksystem som projekteras 

för enskilda byggnader. Taksystemet underliggande flikar 

fabriksvetsas. Avstånden mellan flikarna kan variera 

beroende på hur vindutsatt byggnaden är och behovet av 

infästningstäthet. 

Lämpad för vindexponerade takarealer
PROTAN TAKDUK MED FLIKSYSTEM

Protan takduk med fliksystem är takbeläggning i två meters bredd med underliggande 
tvärgående flikar med extra styrka för mekanisk infästning.

  Protan takduk med fliksystem lämpar sig 
speciellt väl för vindutsatta områden.

PROTAN TAKDUK MED FLIKSYSTEM

2

1

6

3

5

1 Protan takduk med fliksystem 5 Ångspärr

2 Tvärgående flikar 6 Bärande konstruktion

3 Fästdon

4 Isolering

4

Takduken levereras i två eller fyra meters bredd med 

underliggande längsgående flikar med extra styrka för 

mekanisk infästning. Systemet är en snabb och effektiv 

metod att montera stora vindutsatta tak på. Det är utvecklat 

för att förenkla montering och reducera monteringstiden på 

byggarbetsplatsen jämfört med standard överlappsystem. 

Flikarna som svetsas på stormodulernas undersida kan 

anpassas till de tuffaste tänkbara vindförhållanden. 

Protan prefabricerade stormoduler är ett optimalt taksystem 

som projekteras för den enskilda byggnaden. Taksystemet 

med underliggande flikar fabriksvetsas. Avstånden mellan 

flikarna kan variera beroende på hur vindutsatt byggnaden 

är och behovet av antalet infästningar. Protan prefabricerade 

stormoduler är speciellt  väl lämpat i områden med starka 

vindkrafter.

Stora takarealer kan läggas snabbt med minimalt svetsarbete 

på själva byggarbetsplatsen. Protan prefabricerade 

stormoduler möjliggör snabb montering när stora enheter 

läggs på en gång, och detta reducerar mängden svetsarbetet 

betydligt.  

Snabbt tätt tak
PROTAN PREFABRICERADE 

Protan prefabricerade stormoduler är den bästa och snabbaste lösningen i vindutsatta 
områden och är idealt när taket måste monteras snabbt.

Snabb och säker montering

Snabb byggprocess

Väl lämpad i tuffa väderförhållanden

Väderoberoende 

Få skarvar

Snabba och säkra framsteg

Snabb byggprocess

Idealisk för användning i tuffa miljöer

Väderoberoende 

Få skarvar

VINDUTSATT RENOVERING NYBYGGNADVINDUTSATT RENOVERING NYBYGGNAD
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När mekanisk infästning inte är möjligt
PROTAN HELLIMMAT TAKSYSTEM

Hellimmade lösningar kan vara användbar där 
perforering av ångspärren är oönskat eller om underlaget 
gör mekanisk infästning svår eller omöjlig.

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
EXPONERADE TAK

PROTAN HELLIMMAT TAKSYSTEM

2

1

6

3

5

1 Protan EX-A takduk 4 Isolering

2 Fästdon för isolering 5 Ångspärr

3 Lim 6 Bärande konstruktion

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
EXPONERADE TAK16

4

Hög kvalitet och lång livslängd

Hög rivhållfasthet

Lämpligt för krävande utformningar

RENOVERING NYBYGGNAD

Hellimning kan användas på både kalla och varma underlag, 

nybyggnation och renoveringsprojekt.  

I flera länder är limning en vanlig takmetod, men i Norden har 

det inte samma tradition på grund av klimatet.

Denna typ av lösning kan vara lämplig på byggnader med hög 

fuktighet, som simhallar, och på tak med ex. träullselement 

där mekanisk infästning i underlaget är komplicerat.

För hellimmade taksystem har Protan utvecklat produkten 

Protan EX-A-med polyesterfilt på baksidan. 
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EXPONERADE TAK

Ett lager under byggperioden 
PROTAN 2X

Med Protan 2X monteras först ett lager under anläggningstiden som skyddande tätskikt. 
Därefter monteras ett nytt tak när byggarbetet är färdigt. 

Många tak utsätts för stor trafik och används som 

lastningsområde under delar av byggperioden. Detta ger stor 

belastning på både tätskikt och isolering, något som taken 

normalt inte är dimensionerade för. 

Så tidigt som möjligt

Protan 2X löser dessa problem genom att ett tätskikt under 

byggperioden monteras så tidigt som möjligt i byggprocessen. 

Därefter blir takduken uträtad när byggarbetet är färdigt 

innan taket isoleras och täcks med lager två. Takduken 

monteras mekaniskt eller som vakuumtak. Ett tätskikt under 

byggperioden fungerar som ångspärr med helsvetsade 

skarvar i den färdiga konstruktionen.

Snabbt tätt tak

Det finns många fördelar med Protan 2X. Byggherren får 

snabbt ett tätt tak och kan starta upp invändiga arbeten 

tidigare. Första takdukslaget monteras tidigt i byggprocessen 

och kan bidra till en väderskyddad byggnad. På detta 

sätt undviks problem med skador och fukt i isolering och 

konstruktion.

Efter anläggningstiden isoleras taket klart, och den slutliga 

taktäckningen installeras.

PROTAN 2X

2

1

3

4

5

1 Protan SE takduk 4 Tätskikt under byggperioden/
Ångspärr

2 Fästdon 5 Bärande konstruktion

3 Isolering

Snabbt tätt tak

Säker arbetsplattform

Skyddar isolering och konstruktion

  Med Protan 2X kan taket användas som lastningsområde under 
byggperioden.

NYBYGGNAD
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Hög solreflektion – reducerat kylningsbehov
PROTAN COOL ROOF

Protan Cool Roof är ett system som använder vit takduk med 
dokumenterat högt solreflektionsvärde (SRI – Solar Reflectance Index) 
– och reducerat kylningsbehov.

En vit takyta med höga solreflektionsegenskaper ger 

väsentligt lägre temperatur i en kompakt takkonstruktion 

än mörkare färger. Hög solreflektionsvärde gör taket 

mer hållbart, reducerar byggnadens kylningsbehov och 

motverkar uppvärmning av stadsområden (Urban Heat Island 

Effect). Detta är en viktig egenskap i syd-europeiskt klimat. 

I kyligt klimat kan det vara lämpligt att lägga vit takduk 

framför friskluftsintaget, till t.ex. en klimatanläggning, 

eftersom temperaturen här kommer att vara flera grader 

kallare än på resten av takytan. 

Produkten som används i ett Protan Cool Roof-taksystem 

är en vit Protan SE som monteras mekaniskt eller som ett 

vakuumtak. 

Protan Cool Roof är testat enligt ASTM C 1549-04 och ASTM 

C 1371-04a efter godkända metoder av Cool Roof Rating 

Council (CRRC).

Ljusa takytor reklekterar solljuset bättre än 

mörka och upptar mindre värme. Protans 

Cool Roof-taksystem med vit takduk har ett 

reflektionsvärde på hela 86%.

 På upplevelsecentrum Polaria i Tromsø har 
Protan Cool Roof använts på byggnaden som 
föreställer isblock som drivit upp på land  
från det  hårda havet i Arktis.

Anpassat för 
energikällor på 
tak

PROTAN SOLAR ROOF

Protan Solar Roof är ett koncept som 
är anpassat för solceller eller termiska 
solpaneler med Protan takduk.

Rätt typ och kvalitet av tätskikt väljs utifrån 

strömproducerende solcellspaneler eller  om 

termiska solpaneler ska monteras. Dessa kan 

integreras på taket eller monteras fritt stående. 

Normalt monteras takduken mekaniskt när en 

solcellsanläggning ska fästas på taket. Därför 

används polyesterarmerad takduk av typen Protan 

SE för detta ändamål.

Färg till ändamål

Strömproducerende solcellspaneler (fotovoltaik – 

förkortat PV) har högsta verkningsgrad när det är 

kallt. Ljusa takytor ger normalt bättre reflektion 

av solljus än mörka färger. Vår vita takduk Protan 

Cool Roof och vår ljusgrå Protan SE används 

därför primärt när det planeras solceller för 

strömförsörjning på taket. Protan Cool Roof har 

bland de bästa solreflektionsvärdena på marknaden 

för denna typ av produkter, och bidrar optimalt till 

ett Protan Solar Roof taksystem med PV-paneler.

 

Termiska solpaneler konverterar solenergi till värme 

och används för att värma upp vatten. Denna typ 

av solpaneler har högre verkningsgrad ju varmare 

det är. Det är därför en fördel med mörka ytor som 

absorberar mesta möjliga värme från solen. Till 

detta rekommenderar vi vår svarta eller mörkgrå 

takduk, Protan SE.

RENOVERING NYBYGGNADRENOVERING NYBYGGNAD
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PROTAN EX-A

 Polyesterarmerad takduk för hellimning med polyesterfilt laminerad på baksidan

 Specialprodukt avsett för hellimning i exponerade, limmade takkonstruktioner 

 Limmas mot en bärande konstruktion 

 Svetsas med varmluft

TJOCKLEKAR 1,5 mm - 1,8 mm + polyesterfilt

STANDARD BREDD 2,0 m

STANDARD LÄNGDER 15 m - 20 m (beroende på tjocklek)

STANDARD FÄRGER

 Mörkgrå F94    Ljusgrå F 91    Ärggrön F41    Röd F12    Vit/Cool Roof F01    Svart FX9 

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
PRODUKTER FÖR EXPONERADE TAK

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
PRODUKTER FÖR EXPONERADE TAK

PROTANS PRODUKTER FÖR EXPONERADE TAK
PROTAN SE

PROTAN EX

 Polyesterarmerad takduk används för exponerade takytor 

 Kan fästas mekaniskt eller monteras som vakuumtak

 Kan monteras på alla typer av underlag

 Kan användas till alla former och kombinationer av tak, platta, låglutande ytor

 Svetsas med varmluft 

 Polyesterarmerad takduk med polyesterfilt laminerad på baksidan

 Specialprodukt för direkt montering på gamla tak eller träkonstruktioner

 Kan fästes mekaniskt eller läggas som vakuumtak

 Svetsas med varmluft

TJOCKLEKAR 1,2 mm - 1,6 mm - 1,8 mm - 2,0 mm

STANDARD BREDDER 0,67 m - 1,0 m - 2,0 m

STANDARD LÄNGDER 15 m - 20 m (beroende på tjocklek)

STANDARD FÄRGER

 Mörkgrå F94    Ljusgrå F 91    Ärggrön F41    Röd F12    Vit/Cool Roof F01    Svart FX9 

TJOCKLEKAR 1,2 mm - 1,6 mm - 1,8 mm - 2,0 mm + polyesterfilt

STANDARD BREDDER 1,0 m - 2,0 m

STANDARD LÄNGDER 15 m - 20 m (beroende på tjocklek)

STANDARD FÄRGER

 Mörkgrå F94    Ljusgrå F 91    Ärggrön F41    Röd F12    Vit/Cool Roof F01    Svart FX9 

PROTAN EXG

 Polyesterarmerad takdukt med  glassfilt laminerad på undersidan

 Specialprodukt för montering direkt på isolering av polystyren (EPS eller XPS)

 Kan fästas mekaniskt eller läggas som vakuumtak

 Svetsas med varmluft

TJOCKLEKAR 1,2 mm - 1,6 mm + glassfilt

STANDARD BREDDER 1,0 m - 2,0 m

STANDARD LÄNGD 20 m

STANDARD FÄRGER

 Mörkgrå F94    Ljusgrå F 91    Ärggrön F41    Röd F12    Vit/Cool Roof F01    Svart FX9 
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Vindkrafterna på ett tak är starkare vid takkanten, också 

kallad parapeten. Vindskador kan lätt uppstå om inte 

taktäckningen är väl förankrad. Vårt system består av en 

kombination av Protans stålskenor och våra prefabricerade 

sargkappor med påsvetsad tunnelflik eller flik. 

Förhandssvetsat

Protan parapetsystem är vår lösning med en förstärkt 

tunnelflik eller flik som är påsvetsad på baksidan. Sargkappan 

levereras i standardfärger och standardmått, men kan även 

levereras med specialmått. Höga sargar kräver ytterligare 

infästningar på sargens insida och sargkappan levereras då 

med extra flikar. 

EFFEKTIVT 
OCH SÄKERT

Robust lösning på en 
av takets mest

utmanande delar.

Flexibelt system

Säkert och kostnadseffektivt

Enkelt att montera

Takets vapen mot stark vind
PROTAN PARAPETSYSTEM

Vårt parapetsystem är en tät, snygg och robust lösning på en av 
takets mest utmanande och vindutsatta delar.

Reducerad punktbelastning

Protan parapetsystem kräver att infästningen av takduken i 

övergången mellan takytan och sargen, ska utföras linjärt. Vår 

stålskena ger god luftätning, linjär fasthållning och reducerar 

risken för punktbelastning i svets och infästning. Stålskenans 

styrka och styvhet sörjer för att horisontella och vertikala 

krafter i tätskiktet  överförs jämnt fördelat till stålskenan. 

Vi accepterar flera tekniska lösningar för parapetinfästning, 

men gemensamt för dessa är att en av Protans godkända 

stålskenor ska användas.

Se nästa sida för skisser 

på olika parapetsystem.

  Prefabricerade sargkappor kombinerat med Protans stålskena säkrar en 
linjär och säker montering på de mest vindutsatta delarna av taket, primärt 
längs sargen.
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EXPONERADE TAK

Redo att användas

Varje komponent är minutiöst utvecklad och konstruerad 

för att säkra en god, varaktig och vattentät lösning med 

ett snyggt och enhetligt utseende. Dessutom bidrar de till 

effektiv montering eftersom takläggaren inte behöver lägga 

ner tid på att utforma detaljerna ute på byggarbetsplatsen. 

Detaljerna levereras klara för användning tillsammans med 

övrigt material till byggarbetsplatsen.

Tidsbesparande och säkert utförande
PROTAN PREFABRICERADE DETALJER

Protan har ett av marknadens bredaste sortiment av prefabricerade 
detaljer, däribland detaljer till hörn, stosar och sargkappor m.m. 

  Protan har marknadens bredaste sortiment av 
prefabricerade detaljer. Dessutom levererar vi detaljer 
efter specifika mått för en optimal lösning för ditt projekt.

Passar alla användningsområden

Detaljerna är tillverkade av olika tätskiktskvaliteter, så 

att de passar perfekt för alla användningsområden. De 

levereras i en rad olika storlekar anpassat för de olika 

användningsområdena, och kan också levereras efter 

kundspecifika mått.

SARGKAPPA MED TUNNELFIK ELLER FLIK OCH EXTRA FLIK 
FÖR HÖG SARG

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE takduk 5 Isolering

2 Underliggande flik 6 Ångspärr

3 Protan grip stålskena 7 Bärande konstruktion

4 Protan tunneflik

7

PROTAN SARGKAPPA MED FÖRSTÄRKT FLIK I KOMBINATION 
MED PROTAN «GRIP» STÅLSKENA

1 Protan SE takduk 5 Ångspärr

2 Protan grip stålskena 6 Bärande konstruktion

3 Protan flik

4 Isolering

1

5

6

4

2

3

PROTAN SARGKAPPA MED FLIK I KOMBINATION MED PRO-
TANS STÅLSKENA

1 Protan SE takduk 5 Ångspärr

2 Protan tunnelflik 6 Bärande konstruktion

3 Protan stålskena

4 Isolering

1

5

6

4

2

3

PROTAN SARGKAPPA MED FLIK I KOMBINATION MED PROTAN 
STÅLSKENA OCH SVETSTRÅD

1 Protan SE takduk 5 Isolering

2 Protan svetstråd 6 Ångspärr

3 Protan stålskena 7 Bärande konstruktion

4 Protan flik

1

5

7

2

3

6

4

PROTAN PARAPETSYSTEM
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Taket är byggnadens femte fasad
DESIGN ROOF

Våra flexibla lösningar lyfter arkitekturen och byggnadens utseende och identitet. 
Taket bidrar till att berätta om byggnadens innehåll, egenart och samspel med 
omgivningarna.

  Protan är stolt leverantör av den femte fasaden till Statoils kontor på Fornebu 
– en estetisk kombination av sedum, ballasterat och exponerade tak.

Olika profiler och färgval på taket kan bidra till att skapa 

uppmärksamhet och intresse för byggnaden. Våra produkter och 

lösningar säkrar dessutom ett hållbart tak med lång livslängd.

Tätt tak med lång livslängd

Våra tak- och tätskiktsystem kan dokumentera täta tak med lång 

livslängd, mekanisk styrka och minimala krav på underhåll samtidigt 

som de täcker alla behov av kvalitet, flexibilitet, anpassning och 

estetik. 

Valfria färger och profiler

Våra Design Roof-lösningar står för kvalitet, funktion, design och 

innovation. Vi har många möjligheter genom valfria färger som ger 

exklusiva och innovativa uttryck. Våra lösningar monteras enkelt 

och säkert oavsett om taket är plant, lutande, böjt eller har en mer 

krävande utformning.  

Omega-profilen

Profilens utformning är som symbolen «Ω», därav 

namnet Omega-profil. Profilen svetsas utanpå det 

färdigmonterade tätskiktet utan perforering av denna. 

Profilens utformning ger djup och liv till stora takytor 

och används också för att uppnå mönstereffekter. 

Avstånden mellan profilerna är valfri och anpassas efter 

byggnadens utformning.

  Gröna tak kan kombineras med andra lösningar så som på 
ICA Uppsala, där deras logotype är täckt med en kombination av 
sedumtak och Protan Cool Roof.

  Clarion Hotel & Congress i Trondheim har ett gyllene tak 
som är väl synligt på avstånd. Under är taket täckt med 
Protan SE och Protan GG.
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ANVÄND TAKET!
Takarealen kan användas till mer 
än ett ändamål, exempelvis för 

att skapa gröna lungor.

Ännu bättre skyddat
TÄTSKIKTER FÖR BALLASTERADE TAK

Övertäckta vattentryckstätskikt i takkonstruktioner kallas ballasterade 
tak. Ballastmaterialet kan vara betong, singel eller jord som underlag för 
gröna tak täckta med vegetation. 

I ballasterade tak är tätskiktet skyddat mot direkt påverkan 

av klimatet och temperatursvängningar, sprickor, punktering 

och andra mekaniska skador. 

Både för nybyggnad och renovering

Våra tätskikt för ballasterade tak, gröna tak och torvtak är 

väl lämpade både för nybyggnad och renoveringsprojekt. De 

har en hög kvalitet och lång livslängd. Tätskiktet läggs löst 

och kräver ingen mekanisk infästning i takytan – därmed 

punkteras inte ångspärren. 

Naturliga omgivningar

Ballasterade tak kan användas som vardagsrum eller 

takträdgård. Dessa lösningar ger en stor frihet i förhållande 

till den estetiska utformningen, bidrar till mer naturliga 

omgivningar genom användning av singel eller växtlighet, 

och ger bättre akustik. Vikten av ballasten kräver att den 

lastbärande konstruktionen är beräknat för ändamålet.

I ballasterade tak finns det flera alternativa uppbyggningar för 

placering av tätskiktet:

 Protan överbyggt tätskikt

 Protan duo-taksystem

 Protan rättvänt taksystem

Varaktiga, vattentäta lösningar

Bra skydd mot vind

Ingen mekanisk infästning i takytan

Ballasterade och 
gröna tak

MER ÄN ETT ÄNDAMÅL

Ballasterade taksystem gör det möjligt 

att använda takytan, exempelvis 

för att gå på eller för att anlägga en 

takträdgård. Bilden visar gångytor och 

brandsektionering.

Frihet för estetisk utformning

Skydd mot yttre påverkan

Ingen mekanisk infästning

Bättre brandsäkerhet

–
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Ovanför tätskiktet används tryckfast isolering med lågt 

vattenupptag. Isoleringsskivorna i dessa konstruktioner 

rekommenderas att läggas med not eller spont i två skikt, för 

att hindra köldbryggor och att främmande föremål tränger 

ned i isoleringsskiktet och därefter ned till tätskiktet. Över 

ballasten läggs ett separationsskikt som skyddar isoleringen. 

För att förhindra kontakt mellan isolering och tätskikt läggs 

en migreringsspärr. Isoleringsskivorna måste ballasteras så att 

de motstår vindkrafter och eventuell  flytkraft.

Det ställs inte krav på lutning i konstruktionen, eftersom fallet 

kan läggas i isoleringen under tätskiktet.

Isolering över och under tätskiktet
PROTAN DUO-TAKSYSTEM

Duolösningar har isolering både över och under tätskiktet. Tätskiktet får extra 
skydd från två sidor mot temperaturer och mekanisk belastning. 

PROTAN DUO-TAKSYSTEM

2

1

6

3

7

4

1 Betongplattor 5 Protan G / GG

2 Filterlager 6 Isolering

3 XPS-isolering 7 Ångspärr

4 Migreringsspärr 8 Bärande konstruktion

5

8

TAK OG TÄTSKIKTER
BALLASTERTE OG GRØNNE TAK

VINDUTSATT REHABILITERING NYBYGG

Tätskikt under 
isoleringen

PROTAN ÖVERBYGGT TÄTSKIKT

Omvänt tak är en isolerad, ballasterad 
takkonstruktion där tätskiktet ligger 
under isoleringen.

Tätskikt, isolering och ballast ligger ovanpå 

den bärande konstruktionen. För att förhindra 

köldbryggor och att frammande föremål tränger 

ned i isoleringsskiktet och därefter ned i tätskiktet, 

ska isoleringsskivorna läggas med not och spont 

eller i två skikt. Det läggs ett separationskikt 

ovanpå isoleringen som skyddar för ballast. Det ska 

läggas en migreringsspärr för att förhindra kontakt 

mellan isolering och tätskikt. Isoleringsskivorna 

ballasteras så att det motstår vindkrafter och 

eventuell flytkraft.

PROTAN ÖVERBYGGT TÄTSKIKT

2

1

6

3

7

4

1 Betongplattor på klossar 5 Protan G / GG

2 Filterlag 6 Filt

3 XPS-isolering 7 Bärande konstruktion

4 Migreringsspärr

5

RENOVERING NYBYGGNAD
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Taket är byggt på den bärande konstruktionen med 

ångspärrsskiktet nederst, isolering, Protan tätskikt och ballast 

på toppen. Som ballast används ofta singel eller plattor.

Det ställs inte krav på lutningen i konstruktionen, eftersom 

fallet kan läggas i isoleringen under tätskiktet.

Ingen onödig «trafik»

Ett rättvänt ballasterat tak är lämpligt där taket inte utsätts 

för onödig  «trafik» ut över normalt underhåll och inspektion. 

Detta gäller både vid en tung bärande konstruktion av 

betong och vid en lätt bärande konstruktion av stål. 

Uppbyggnadsprincipen är densamma för dessa två lösningar. 

Den tunga konstruktionen lämpar sig bäst på exp. fuktiga 

lokaler, medan den lätta konstruktionen lämpar sig bättre på 

lagerbyggnader och liknande.

Tätskikt över isoleringen
PROTAN RÄTTVÄNT TAKSYSTEM

Protan rättvänt taksystem är en isolerad konstruktion med tätskiktet på toppen 
direkt under ballastmaterialet.

PROTAN RÄTTVÄNT TAKSYSTEM

2

1

6

3

7

4

1 Betongplattor 5 Isolering

2 Skyddslager 6 Ångspärr

3 Protan G / GG 7 Bärande konstruktion

4 Migreringsspärr

5

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
BALLASTERADE OCH GRÖNA TAK

RENOVERING NYBYGGNAD
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Gröna tak fordröjer vattenavrinningen och ger estetiska 

och miljömässiga fördelar. De kan i princip anläggas på alla 

takvinklar, men rekommenderas primärt för takvinklar upp till 

30 grader. Den vattentäta tätskiktet täcks av vegetation. 

Bra för miljön

Systemuppbyggnaden med plantor medför också att 

byggnaden blir svalare på sommaren och bättre isolerad 

på vintern. Gröna tak bidrar till att dämpa ökande oljud i 

städerna och för att samla upp damm och partiklar från 

luften.  Plantor på taket reducerar också drivhuseffekten.

Takträdgårdar gör att vi får fler rekreationsytor och bättre 

utnyttjande av ytan i städerna, och det ger nya biotoper för 

fågel- och djurliv. Fördröjning av vattenavrinningen på gröna 

tak kan spara avloppssytemet i tätbebygda områden.

Flera typer

Det finns olika typer av gröna tak.

 Extensiva gröna tak

 Intensiva gröna tak

 Torvtak

Vattenfördröjning

Miljövänligt 

Estetiskt

Gammal skandinavisk byggtradition
PROTAN GRÖNA TAK

Gröna tak med torv och gräs är en gammal byggtradition i Skandinavien 
som sträcker sig hundratals år tillbaka i historien.

  Protan er stolt leverandør av tak til Statoils 
kontorer på Fornebu. En estetisk kombinasjon av 
sedum, Protan Cool Roof og eksponert tak.

VISSTE DU ATT…
…man i äldre dagar använde 
björknäver som vattentätt 

underlag under torv på tak?
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Torv direkt på tätskikt
PROTAN TORVTAK

Protans torvtakstätskikt läggs på råspont med torv direkt på 
torvtakstätskiktet. Tätskiktets rotbeständighet och goda egenskaper gör 
att det inte är nödvändigt att använda platonmatta i lösningen.

Torvtak är en speciell variant av extensiva gröna tak och 

används ofta på mindre takytor, huvudsakligen på fritidshus 

på landsbygden. De senaste årtiondena har det även 

utvecklats moderna varianter beräknade efter dagens behov 

i städerna. På landet bidrar torvtak till att bygga upp miljöer 

som återspeglar landsbygdssamhällena, medan det i städer 

och tätbebygda områden kan mjuka upp den urbana miljön.

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
BALLASTERADE OCH GRÖNA TAK

PROTAN TORVTAK

1

4

2

3

1 Torv 4 Bärande konstruktion

2 Protan torvtakstätskikt 5 Ångspärr

3 Fästdon Bärande konstruktion

 Takduk med en kärna av polyesterväv 

 Polyesterfilt laminerad på baksidan säkrar tätskiktet mot 

mekanisk belastning som kommer av ojämna underlag 

 Rot-, UV- och värmebeständig

 BROOF(t2)-brandklassificerat 

 Fästs mekaniskt mot underlaget

 Svetsas med varmluft 

 Används på alla typer av torvtak

 Säkrat mot brand, väder och vind till dess att torven 

är på plats

RENOVERING NYBYGGNAD
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PROTAN EXTENSIVA GRÖNA TAK

2

1

3

4

5

1 Extensivt växtlager
(sedum / dräneringslager)

4 Isolering

2 Protan SE Titanum + 
tätskikt

5 Ångspärr

3 Fästdon 6 Bärande konstruktion

6

Tunt lager med växtmedium
PROTAN EXTENSIVA GRÖNA TAK

Extensiva gröna tak kännetecknas av att taket är täckt med ett tunt lager 
av jord eller en växtmediummatta, och typiska plantarter inom sukkulenter  
och mossor. 

I Norden används Bergknappslekta (Sedum) i stor utsträckning. 

Denna typen av gröna tak kallas därför för sedumtak.

Lite underhåll

Extensiva gröna tak kräver generellt lite underhåll och har 

stor potential när det gäller användningsområden. De  väger 

lite och behöver inte lika kraftig bärande konstruktion som 

intensvia gröna tak. 

Vind

Vindkrafterna på taket ska tas i beaktning. Sedummattor kan 

endast läggas under den varma årstiden. Tätskiktet behöver 

därför dimensioneras efter vindlast och fästas mekaniskt. 

Brand

För att få bygglov måste tätskiktet uppfylla brandtekniska 

krav utan övertäckning tills dess att sedummattan är på 

plats. Vår takduk är självslocknande och brandklassificerad 

i överensstämmelse med  BROOF(t2). Större tak ska 

brandsektioneras. Vid uppvik och genomföringar ska 

växtmediet brannsektioneras med betongplattor, singel e.d. 

för att förhindra brandspridning. 

Rotbeständighet

Protan SE Titanium+ är dokumentat rotbeständig 

enligt den tuffa FLL-testen (Forschungsgesellschaft 

Landschaftsentwicklung Landschaftsbau), och kräver inget 

extra skydd. 

  Sedum är utbrett på den nordliga jordhalvan. Det gäller 
alla  lägre sukkulenter och perenner med tjocka blad.

RENOVERING NYBYGGNAD
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Det tunga lagret med jord ger skydd mot vind och brand och 

möjliggör användning av lösliggande tätskikt. Protan GG är ett 

bra och kraftigt tätskikt som lämpar sig för intensiva gröna 

tak. Den tål vattentryck och stående vatten. Tätskiktet tål 

rörelse och sättningsförskjutningar som uppstår naturligt i 

konstruktioner, och ojämnheter i underlaget sprider sig inte till 

tätskiktet. Stabilisatorer i tätskiktet gör det också beständigt 

mot höga och låga temperaturer.

Tät och hållbar lösning

Tak ska i överensstämmelse med gällande byggregler ha en 

lutning. Protans lösningar med fall i isolering under tätskiktet 

säkrar kravet på avrinning. Protan GG är konstruerat för att 

tåla tung belastning och högt vattentryck och har utmärkta 

åldringsegenskaper under sådana förhållanden.

Rotbeständighet

Protan G och GG är dokumenterat rotbeständig enligt den hårda 

FLL-testen (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

Landschaftsbau), och behöver inget extra skydd.

Intensiva gröna tak har ett tjockt lager jord och kan utformas som takträdgård 
med buskar, träd och häckar.

Takträdgård med buskar och träd
PROTAN INTENSIVA GRÖNA TAK

PROTAN INTENSIVA GRÖNA TAK

2

1

3

4

5

1 Intensiv vegetation (jord / 
vattenmagasin / dränerings- 
skikt)

5 Isolering

2 Separationsskikt 6 Ångspärr

3 Protan G / GG tätskikt 7 Bärande konstryktion

6

7

BÄTTRE STÄDER
Gröna tak i städer bidrar 
till lägre temperaturer, 

biologisk mångfald och bättre 
vattenavrinning.

RENOVERING NYBYGGNAD
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PROTAN SE TITANIUM+

 Takduk med polyesterarmering

 Används primärt som tätskikt i extensiva gröna tak (sedumtak) 

 Rot-, mikrob- och UV-beständig

 Brandklassificerat i överensstämmelse med BROOF(t2) på alla underlag

PROTAN TORVTAKSTÄTSKIKT

PROTANS PRODUKTER FÖR BALLASTERADE 
OCH GRÖNA TAK

PROTAN G

PROTAN GG

 Glassfiberarmerat tätskikt

 Rot- och humussyrabeständig

 Beständig mot höga och låga temperaturer, UV-strålning och mikrober 

 Läggs löst med ballast av singel, plattor eller annan övertäckning

 Monteras i rättvända taksystem, överbyggda tätskikt eller duokonstruktioner

 Glassfiberarmerat tätskikt

 Beständigt mot höga och låga temperaturer 

 Används primärt för taktäckning på parkeringsdäck, intensiva gröna tak, kulvertar och andra 

 tungt belastade konstruktioner 

 Monteras i rättvända, överbyggda tätskikt eller duo-konstruktioner

 Vattentrycksfolie för tungt belastade konstruktioner och därför ideal för intensiva gröna tak

TJOCKLEK 1,5 mm

STANDARD BREDD 2,0 m

STANDARD LÄNGDER 7,5 m og 15 m 

STANDARDFÄRGER

 Mörkgrå F94    Ljusgrå F91 

TJOCKLEKAR 1,6 mm

STANDARD BREDDER 1,0 m - 2,0 m

STANDARD LÄNGDER 20 m 

STANDARD FÄRG

 Ljusgrå F91  

TJOCKLEKAR 1,6 mm

STANDARD BREDDER 1,0 m - 2,0 m

STANDARD LÄNGD 20 m 

STANDARD FÄRG

 Mörkgrå F94  

TJOCKLEKAR 1,0 - 2,0 mm

STANDARD BREDD 2,0 m

STANDARD LÄNGD 10 m

STANDARD FÄRG

 Gul

 Takduk med polyesterarmering

 Polyesterfilt laminerat på undersidan – skyddar mot mekanisk belastning till följd av ojämna underlag 

 Rot- och mikrobbeständig

 Beständigt mot höga och låga temperaturer

 Brandklassificerat i överensstämmelse med BROOF(t2)

 Tål stark vind
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RENOVERING

Dokumenterat lång livslängd – hög kvalitet

Kan läggas i alla slags väder – säker arbetsprocess 

Ingen användning av öppen låga – svetsas med varmluft

Miljövänlig

Låga underhållskostnader

Profiler för estetiskt tilltalande tak

Nytt tak över det gamla
RENOVERING AV TAK

Ett taks livslängd är beroende av flera faktorer. Eftersyn och underhåll   
är avgörande för livslängden, utöver kvaliteten på både produkten  
och utförandet.

För att uppnå ett gott resultat vid renovering av tak, är det

avgörande att alla element i takkonstruktionen utvärderas 

och förbättras vid behov. 

 Uppfyller ditt tak dagens krav på isoleringstjocklek?

 Är taket konstruerat för ökade snölaster?

 Är takets avvattning tillräckligt dimensionerat?

 Har taket en tilfredsställande lutning?

 Uppfyller taket dagens krav på brand?

 Kan taket besiktigas och underhållas på ett säkert sätt?

 Kräver någon av åtgärderna bygglov?

Det bör göras  en besiktning i förväg som förtydligar vilka 

arbeten som bör utföras. 

Renovering

RENOVERING

  Protan har renoverat taket på Drammenshallen – ett böjt tak      
    med Protan SE med utanpåliggande profiler som skapar djup och 
    liv i takytan. 
.



UTAN TILLÄGGSISOLERING PÅ TRÄUNDERLAG

5

4

2

3

1

1 Protan EX takduk 5 Ångspärr

2 Fästdon 6 Bärande konstruktion

3 Existerande tätskikt

4 Existerande isolering

6

OLIKA METODER VI ERBJUDER FÖR RENOVERING AV TAK

BALLASTERAT TAK UTAN TILLÄGGSISOLERING

5

6

4

2

3

1

1 Singel 5 Existerande isolering

2 Protan G tätskikt 6 Ångspärr

3 Migreringsspärr 7 Bärande konstruktion

4 Existerande tätskikt

7

VAKUUMTAK MED TILLÄGGSISOLERING PÅ BETONGUNDERLAG

5

6

4

2

3

1

1 Protan vakuumventil 5 Existerande isolering

2 Protan SE takduk 6 Ångspärr

3 Ny isolering 7 Bärande konstruktion

4 Existerande takduk
(lufttätt och lastbärande)

7

GAMMAL SINGEL BORTTAGES, TILLÄGGSISOLERING

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE takduk 5 Existerande isolering

2 Fästdon 6 Ångspärr

3 Ny isolering
(brandteknisk kompensation)

7 Bärande konstruktion

4 Existerande tätskikt

7

TILLÄGGSISOLERING PÅ BETONGUNDERLAG

5

6

4

2

3

1

1 Protan SE takduk 5 Existerande isolering

2 Fästdon 6 Ångspärr

3 Efterisolering / ny isolering 7 Bärande konstruktion

4 Existerande tätskikt

7

Specialprodukt 
för renovering

PROTAN EX

Protan EX är vår specialprodukt 
för renovering av asfaltbaserade 
tätskikt. Takduken är utvecklad för 
ett nordiskt klimat och kan monteras i 
alla slags väder.

 Polyesterarmerad takduk

 Polyesterfilt laminerad på baksidan

 Kan läggas direkt på gamla tak eller   

 träkonstruktioner

 Tål temperatursvängningr i takytan på   

 mer än 100 °C 

 Kan läggas både på platta och låglutande tak 

 Kan fästas mekaniskt eller läggas som   

 vakuumtak

 Svetsas med varmluft

 Finns i flera färger

Takduken leveras med ett brett urval av färdiga 

detaljer. Viktiga detaljer för takbrunnar, luftventiler, 

rännor och sargkappor tillvaratar täthetsfunktionen 

på ett säkert sätt.

I kombination med Protans profiltäckning på 

lutande och böjda takytor, kan en utanpåliggande 

profil skapa djup och liv i takytan. Detta är ett 

mycket bra alternativ till trekantsläktning och 

bandtäckning. 

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
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Olika metoder 
för renovering 
av tak
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RENOVERING

Enkelt energisparande
TILLÄGGSISOLERING, U-VÄRDE OCH LUTNING

I samband med omläggning av taket, rekommenderar vi att 

en inspektion görs.  Vi vet att man med enkelt underhåll och 

förebyggande åtgärder kan undvika kostnader och drastiskt 

förlänga takets livslängd. Som en bonus kommer också 

innemiljön förbättras. 

Bättre avrinning

Protan bistår gärna med U-värdeberäkning och 

falluppbyggnad för  bättre avrinning på taket. Isolering 

kan läggas «jämntjockt» där det är fall i underlaget. Där 

underlaget är horisontellt, kan fallisolering föreslås. 

Fallisolering läggs mot lågpunkt och leds vidare med 

fallförbättring mot avlopp. Efterisolering kan ge behov av 

förhöjda uppvik och sargkappor. Detta kan vara en åtgärd 

som kräver bygglov, och vi rekommenderar därför att 

kontrollera med kommunen.

Vid tilläggsisolering används Protan SE tillsammans med 

relevant migreringsspärr på samma sätt som för nybyggnad, 

beroende av vilken typ av isolering som används. I de flesta 

fall  används mineralull som tilläggsisolering vid renovering. 

Avlopp och breddavlopp

Existerande avlopp kan många gånger återanvändas, men 

måste bedömmas i samarbete med takentreprenör eller 

rörläggare.

Vid många tillfällen används insticksavlopp. Vid renovering 

av tak rekommenderas det att montera breddavlopp, som 

också  varnar om tilltäppta avlopp på taken.

  Förväntad livslängd på ett tak är minst 25-30 år. Vi rekommenderar 
därför att utvärdera behovet av tilläggsisolering i samband med 
renovering av tak. Det kan dröja till nästa gång det är gynnsamt tillfälle 
för detta.

Tilläggsisolering vid renovering av tak är sannolikt det enklaste energispartilltaget 
med den kortaste avbetalningstiden för en existerande byggnad.

Mer än tak
Vår uppgift är att skydda stora värden.

Därför vill vi att våra produkter, tjänster och teknologi 
ska vara mer än bra – de ska vara bäst i världen. Vi är ett kompetenshus  

med över 70 års erfarenhet. Vi vet hur man skapar optimala lösningar 
som är anpassade för lokala förhållande och krävande klimat.
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Lufttätt och stark
PROTAN RADONSAFE

Protan RadonSafe är ett lufttätt och starkt radontätskikt som  
förhindrar att radongas tar sig in i byggnaden.

Protan RadonSafe är ett radontätskikt av polyesterarmerad 

termoplastisk polyolefin som skyddar byggnader 

mot radongas från grunden. Tätskiktet skarvas med 

varmluftssvetsade överlappningar och säkrar god täthet. 

Den kan installeras hela året, i alla slags väder. 

Snabba framsteg

Vi kan på efterfrågan prefabricera tätskiktet anpassat 

till grundplanen för bygget, för snabbaste möjliga 

arbetsprocess. Tätskiktet levereras med prefabricerade 

detaljer och tillbehör som gör det enkelt att täta komplexa 

konstruktioner varsamt under montering. 

Protan RadonSafe kan användas som skydd mot radon i alla 

användningsgrupperna A, B och C och har SINTEF Teknisk 

Godkännande.

Viktiga detaljer

Protan RadonSafe har tillbehör som säkrar att komplicerade 

detaljer enkelt tätas vid monteringen. 

Detaljer vi erbjuder för RadonSafe:  

 Prefabricerade invändiga hörn i tätskiktsmaterial

 Prefabricerade utvändiga hörn i tätskiktsmaterial

 Prefabricerade rörgenomföringar i tätskiktsmaterial, 

 flera dimensioner

 Radonsug

 Radonbrunn

Rekommenderade tillbehör:  

 Fogmassa för radon

100 procent tätt

God hållbarhet och säker montering

Starka och homogena skarvar

Monteras i alla slags väder

Svetsas med varmluft

Godkänt i alla användargrupper

RADIOAKTIV ÄDELGAS

Radon (Rn 222) är en radioaktiv, osynlig och luktfri 

ädelgas som kontinuerligt bildas från uran. Uran 

förekommer naturligt i många av våra bergarter, som 

exempelvis alunskiffer, granit och granitisk gneis. 

Uran är radioaktivt och bryts ned väldigt sakta, med 

en halveringstid på fyra miljarder år. Över lång tid 

bryts uran ned till bland annat radon. Radon bryts 

i sin tur snabbt ned till restprodukterna vismut, 

polonium och bly med en halveringstid på 3,8 dygn. 

Det är övergången från radon till restprodukterna 

som är skadlig, och höga koncentrationer av radongas 

är farlig för människor. 

Från 1. juli 2010 blev det, enligt Teknisk Forskrift, 

obligatoriskt att lägga radonspärr i alla nya 

byggnader där människor ska vistas. Radongasen 

vväljer minsta motståndets väg, och det är därför 

viktigt att radonsäkringen utförs av erfarna och 

duktiga montörer.

En radonbrunn fungerar som ett avlopp som dränerar bort vatten under 
byggperioden och om så önskas  utsug under byggnadens livslängd.
Användningsgrupp A: Tätskiktet läggs i en konstruktionsgrop på utjämnat underlag
Användningsgrupp B: Tätskiktet läggs på utjämnat underlag med isolering
Användningsgrupp C: Tätskiktet läggs på utjämnad betongplatta eller liknande

PROTAN RADONSAFE

1 Radonbrunn 5 Radon-fri fyllningsmassa

2 Golv 6 XPS-isolering

3 Betong 7 Maskingrus

4 Grundisolering

2

1

3

4

6

C

B

A

7

ALT. ANVÄNDNINGSGRUPPER:

B Radon Safe Användningsgrupp A

B Radon Safe Användningsgrupp  B

C Radon Safe Användningsgrupp C

RADONSÄKRING NYBYGGNAD

5
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Besiktning och underhåll är avgörande för ett taks livslängd. Vi underhåller alla typer 
av byggnader med plana, låglutande eller böjda tak, och vi förvaltar tak täckt med 
polyesterarmerat eller asfalterat tätskikt.

PROTAN TAKFÖRVALTNING

 Forläng takets livslängd

Undgå stora, kostsamma skador

Trygg drift av taket

Vi tar hand om ditt tak

VAR ETT STEG FÖRE – Avtal om regelbunden besiktning av 

taket.

Ett besiktningsavtal innebär regelbunden besiktning av taket 

med 1-2 besök per år. Du får en årlig facklig pekpinne på den 

återstående livslängden på tätskiktet. Detta ger dig möjlighet 

att utföra planerad och kontrollerad renovering av taket. 

Genom regelbunden kontroll kommer skador att upptäckas i 

ett tidigt skede. Mindre reparationer utförs och större läckage 

eller skador på taket och konstruktion undviks. Behov av 

större åtgärder identifieras och reparationer utförs innan det 

blir omfattande följdskador

Under besöken blir:

• Avlopp kontrollerade och rensade 

• Löv och kvistar borttagna

• Lösa beslag fästs

DITT TAKS KONDITION – Avtal om statusrapport 

En statusrapport ger en bild av den allmänna situationen 

på ditt tak.Rapporten ger också en översikt över vad som 

behöver förbättras, vilka åtgärder som bör företas och en 

kostnadsplan för arbetet.

Statusrapporten ger dig information om:

• Takets allmänna tillstånd och förväntade återstående   

 livslängd

• Konstruktion och uppbyggnad

• Värmeisoleringsegenskaper och lönsamhetskalkyl för   

 tilläggsisolering

• Skick på avlopp, rör och genomföringar, hörn, uppvik,   

 skarvar, beslag, fogar m.m.

• Åtgärder som bör eller måste genomföras

• Beräknad kostnadsöversikt för eventuella åtgärder

Enligt Sintef Byggforsk är den förväntade livslängden för plana tak i Norge 30 år. Vi vet att med enkelt underhåll och några 

förebyggande åtgärder, kan de stora utgifterna undgås och takets livslängd ökas betydligt. Vi kan tak, vi har erfarenhet av att 

hitta fel innan de uppstår, och vi kan rekommendera åtgärder innan det blir för kostsamt. Vi erbjuder dig följande tjänster: 

 

ATT VARA I 
FRAMKANT

Med ett 
takforvaltningsavtal 

med Protan får du årlig 
besiktning av taket 
och reparationer av 

mindre skador.

TAKFÖRVALTNING

TAKFORVALTNING PÅ NÄTET 

• Översikt över alla dina tak med status, rapporter och historik

• Alla rapporter tillgängliga på webben

• E-postmeddelanden om nya rapporter eller åtgärder som måste genomföras

• Förslag till underhåll / reparationer med kostnadsberäkningar, 

renoveringsplan och budget

• Direkt kontakt med servicepartner

Kontakta oss idag på 

tlf: 08-564 733 40

eller besök vår hemsida: 

protan.se/takforvaltning

Lätt att följa takets tillstånd
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Ständigt nya krav och förordningar gör att många lägger mycket tid på papersarbete. Detta kan 
vi hjälpa dig med. Vi erbjuder beräkningar med egenutvecklade och unika verktyg som säkrar 
tekniskt optimala och ekonomiska lösningar för våra kunder.  

Verktyg som säkrar värden

ProPlan Vindlastberäkning

ProKalk

ProPlan är en programvara som enkelt hittar den bästa 

taktäckningslösningen för ditt projekt.  

ProPlan specificerar vad som krävs av material, 

monteringslösningar, kvadratmeter, tätskikt, isolering, 

infästningar och tillbehör. Den beräknar också den 

optimala utformningen för isolering, så att du uppnår de 

önskade U-värdena och uppfyller gällande brandkrav. 

Placering av takbrunnar rekommenderas projekteras 

tillsammans med ProPlan-avdelningen.

ProPlan visualiserar konstruktionen i 3D. Därefter överförs 

den till en detaljerad specifikation och monteringsplan. 

Detta ger betydliga tidsbesparingar för montering och 

logistik, och avfallsmängden reduceras till ett minimum. 

Det gäller att skydda byggnader mot vind, regn, snö och 

temperaturförändringar. Beroende på byggnadens läge 

och geometri kan vindtrycket som verkar på takytan, 

vara väldigt hårt och turbulent. Det är därför viktigt 

att säkra att takkonstruktionen och valt taksystem och 

tätskikt kan motstå dessa krafter. 

Vår beräkning som är baserad på europeisk standard för 

vindlast (EN 1991-1-4), kombinerat med användningen 

av testade och godkända infästningar, gör det möjligt att 

montera ett tak  

av hög kvalitet. 

ProKalk är ett kalkyleringsprogram som kalkylerar 

och planlägger arbetsresurser, antal arbetstimmar och 

material, samt upprättar korrekta projektbeskrivningar 

som presenteras på ett enkelt och översiktligt sätt. 

Verktyget är baserat på Norsk Standard NS3420 och 

ger exakta anbud med nödvändiga specificeringar och 

dokumentation tidigt i projektet.

Beskrivningstexter

Vi hänvisar här till AMA Hus och BBR (Boverkets 

Byggregler). AMA Hus är ett referensverk som 

används vid upprättande av beskrivningar och 

utförande av husbyggnadsarbeten. 

På vår hemsida www.protan.se hittar ni vårt förslag 

till beskrivningstext med Protan SE 1,2 eller 1,6 mm 

för exponerade tak med mekanisk infästning enligt 

AMA Hus.

OBS: Beskrivningstexten tillhandahålles utan 

förbindelser eller garantier. Inga utfästelser görs om 

produkters egenskaper eller åndamålsenlighet för 

projektet som texten används till.

For mer information,  

se protan.se



PROTAN I ENGLAND

PROTAN I POLEN

PROTAN PÅ SYDPOLEN

PROTAN PÅ FÄRÖARNA

PROTAN VID POLCIRKELN

PROTAN I TROMSÖ

58 59TAKDUK OCH TÄTSKIKT
 REFERENSER

TAKDUK OCH TÄTSKIKT
REFERENSER

VI SKYDDAR VÄRDEN FRÅN NORDKAPP TILL SYDPOLEN



PROTAN PÅ FORNEBU

PROTAN PÅ FÄRÖARNA

PROTAN I ALTA

PROTAN PÅ TELENOR ARENA

PROTAN I HAMAR

VI SKYDDAR VÄRDEN FRÅN NORDKAPP TILL SYDPOLEN

PROTAN I TRONDHEIM
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Foto: Terje Løchen



TAK OG MEMBRANER
LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM62 TAK OG TÄTSKIKTER

LOREM IPSUM LOREM IPSUM LOREM IPSUM 63

Miljö och hållbarhet

Vår målsättning är att reducera det totala förbruket av 

resurser i värdekedjan. Våra produkter är producerade 

i Norge med energi från norsk vattenkraft, och är 

tillverkade av miljövänliga REACH-godkända råvaror. 

De produceras, används och förvaltas med minimal 

förbrukning av resurser. 

Vi är certifierade enligt kvalitets- och 

miljöstyrningssystemen ISO 9001 och ISO 14001. Vi var 

en av de första bolagen i Norge som kvalitetsäkrade 

miljöarbetet med en EPD – ett tredjepartsdokument som 

uppsummerar miljöprofilen för en färdig produkt på ett 

standardiserat och objektivt sätt. Vid användning av 

våra takdukar uppnås BREEAM poäng, och vi är en aktiv 

deltagare i europeiska RoofCollect-ordningen som samlar 

in och återvinner uttjänt takduk. Produktion av våra 

takdukar och tätskikt genererar inte något avfall.

Våra produkter och produktion blir tredjeparts-

kontrollerat av olika ackrediterade testinstitut från 

de länder där våra takdukar och tätskikt används. I 

jämförelse med traditionella produkter har Protan 

takdukar och tätskikt: 

 Mindre påverkan på drivhuseffekten

 Mindre miljöpåverkan under transport

 Mindre lagrad råmaterialenergi ute på tak

För mer information, 

se vår hemsida: protan.se
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protan.se

Protan Sverige

Gunnebogatan 32, SE-16353 Spånga, Sverige

E-post: sale@protan.se

Telefon: + 46 8 564 733 40


