Villatak
Fira taklagsfest med Protan

Sex steg till en hållbar framtid:
1 Välja material

2 Välja färg

3 Din takentreprenör

Det finns många olika
taktätningsmaterial att välja på.
Följande fördelar talar för takduk:

För husfasaden väljer man gärna ett
färgkoncept. Tänk på att taket ofta
är synligt och därmed blir husets 5:e
fasad. Det blir en harmonisk bild och en
helhet när också taket passar in i husets
färgkoncept.

Din lokala takentreprenör är alltid
utbildad av Protan. Alla montörer har
gått takskola hos Protan, där Protan
har förmedlat praktiska och teoretiska
kunskaper om material, montageteknik,
vindlaster, infästningar m.m. Dessutom
har de gått kursen Heta Arbeten
som anordnas genom Svenska
Brandskyddsföreningen.

• Lång livslängd
• Ekonomiskt
• Stor färgpalett - ljusgrå, mörkgrå,
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svart, röd, grön, gul, blå
Snabbt och säkert montage
Förbättrar Din koldioxidbalans
Svetsas inte med öppen låga
Reparation eller ändringar kan utföras
under hela livslängden
Inget lossnande skiffer
Inga knäppande ljud när det regnar
eller när solen kommer fram
Kan användas på alla typer av tak
Med påsvetsade profiler kan taket se
ut som ett falsat plåttak.
Ingen underhållsmålning
Ingen utfällning av tungmetaller

Några kombinationsmöjligheter:
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Gul husfasad / rött tak.
Röd husfasad / mörkgrått tak.
Ljusgrå husfasad / blått tak
Svart husfasad / gult tak.
Gul husfasad / grönt tak.
Vit husfasad / ljusgrått tak
Ljusgrå husfasad / svart tak.

Takentreprenören kan även hjälpa
Dig att räkna ut om det lönar sig att
tilläggsisolera Ditt tak.
Du kan alltså lita på att Din
takentreprenör kommer att leverera ett
snyggt, tryggt och tätt tak.

4 Så här renoverar vi Ditt tak

5 Vi löser alla anslutningar

6 Taklagsfest

Befintligt plåttak:

Anslutning mot skorsten och ventilation
utförs också med takduk.

Till taklagsfesten bjuder Protan på
smörgåstårta.
Avslutningsvis får Du ett 15-års
garantibevis för takduken och även
takentreprenören garanterar för sitt
arbete i 10 år.
Grattis till Ditt nya tak!

• Jämnar ut avståndet mellan falsarna
med isoleringsskiva.
• Lägger ut 20 mm mineralullboard för
att få en jämn yta.
• Rullar ut takduk och fäster den mot
underlaget med skruv och bricka.
• Svetsar skarvarna med varmluftsvetsautomat.

Vid takets avslutning formar
takentreprenören ett nytt plåtbeslag om
inte det befintliga kan återanvändas.
Om så behövs kan takduken svetsas
mot detta plåtbeslag.

Befintligt papptak:
• Lägger ut tilläggsisolering eller
migreringsspärr
• Rullar ut takduk och fäster den mot
underlaget med skruv och bricka.
• Svetsar skarvarna med varmluftsvetsautomat
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Din Protan-auktoriserad takentreprenör:

Protan Solsta Tak AB
Zakrisdalsslingan 3
653 42 Karlstad
Tel. 054-56 71 85
dan.berglund@protan.se

Protan Villatak
Fira taklagsfest med Protan

Protan AB
Gunnebogatan 32
163 53 Spånga
Tel 08-564 733 40
Fax 08-564 733 49
info@protan.se
www.protan.se

