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SIKA TORVTAKSMEMBRAN
PVC takbelegg for flere bruksområder og funksjoner

TORVTAK er en kjent tekkemetode i Norge som går langt tilbake til forhistorisk tid. Torvtaket betegner et tak 
som er tekket med torv på en vanntett undertekking. Tilpasset norsk klima, isolerer godt mot vinterkulde, 
og virker svalende på sommeren. I tillegg er torvtak estetisk flott å se på! Det passer godt inn i norsk natur 
og miljø, og kan tilpasses mange forskjellige hus- og hyttetyper. Et slikt tak krever spesielle og robuste 
takkonstruksjoner og ikke minst stilles det spesielle krav til takbelegget. 

I Norge benyttes det mest takbelegg som er asfaltbasert eller av PVC. Vi anbefaler at takbelegget sveises i 
skjøtene og ikke klebes. Sveising og legging av takbelegg må utføres av profesjonelle og erfarne taktekkere.

Sikaplan® U-15 TEX er en rotbestandig PVC-membran med preging, som er godt egnet til torvtak.

Innvendig sluk. Eksempel på ferdig tekket takflate før legging av torv. Sikaplan® U-15 TEX er en flerlags polyester og glass-
fiberforsterket PVC-membran. Produktet er egnet på 
eksponerte og ballasterte tak, samt grønne tak.

Sika torvtaksmembran er et PVC takbelegg for flere bruksområder og 
funksjoner. Membranen er UV-bestandig, og har en utmerket flerlags for-
sterkning som gjør at membranen kan innfestes mekanisk eller legges løst. 
Produktet er meget godt egnet til torvtak, og er dokumentert rotbestandig. 

Membranen har en kombinasjon av to forskjellige armeringer:

• Polyestervev for å motstå mekanisk påkjenning fra vindkrefter

• Glassfiber for å sikre høy dimensjonsstabilitet ved ulike temperaturer 

• Produktnavn: Sikaplan® U-15 TEX

• Art. nr.: 615120

• Tykkelse: 1,5 mm

• Bredde: 2 m

• Lengde: 20 m

• Vekt: 1,83 kg/m2

• Farge: Lys grå

• Antall rull/m2 pr. pall: 21 stk./840 m2

• PVC takbelegg som er diffusjonsåpent og slipper 

fukt ut av konstruksjonen 

• Er rotbestandig/humusbestandig med godkjent 

FLL-test i henhold til EN 13948 

• Torv kan legges direkte på membranen uten bruk  

av knotteplast 

• Innfesting utføres som et vanlig eksponert tak, 

festes mekanisk 

• Varmluftsveisede skjøter uten bruk av åpen flamme 

• Utføres med sikre og tette ferdigdetaljer, 

utvendige/innvendige hjørner, rørmansjetter etc. 

• Membranen avsluttes med oppbrett eller sveises til 

plastbelagte beslag eller Sika folieblikk 

• Kan monteres i all slags vær

TEKNISK INFO EGENSKAPER
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TORVTAK ISOLERER GODT MOT 
VINTERKULDE OG VIRKER  
SVALENDE PÅ SOMMEREN.

SIKA TORVTAKSMEMBRAN
SYSTEMOPPBYGGING
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TEKNISK BISTAND
Vi kan bistå arkitekter/rådgivere/hovedentreprenører og  
takentreprenører med befaring, prosjektering og veiledning  
i produkter og løsninger, samt kurs og opplæring.

FAGLIG UTFØRELSE
Vi har mange autoriserte takentreprenører i hele landet som er blitt 
kurset av Sika i sveising av folier. Foruten kursing/opplæring bistår vi 
og kontrollerer våre samarbeidspartnere på spesifikke prosjekt.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 Skjetten
Postboks 71, 2026 Skjetten

Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

GLOBAL, OG LOKAL 
SAMARBEIDSPARTNER

HVEM ER VI
Sika er et verdensomspennende konsern med
hovedkontor i Sveits. Selskapet har en ledende 
posisjon innen utvikling og produksjon av kjemiske 
produkter til bygg, industri og offshore. 

Vi leverer løsninger innen fuging, tetting, tilsetning
til betong, betongreparasjoner, forsterkning og
beskyttelse, samt løsninger til gulv- og tak-
systemer.

SPØRSMÅL? BARE TA KONTAKT!
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Ole Fatnes
Prosjektsalg
fatnes.ole@no.sika.com
+47 905 83 025

Kenneth Kjellevold
Teknisk salg/Opplæring/Praktisk bruk
kjellevold.kenneth@no.sika.com
+47 473 57 677


