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RISLØKKA KOMPETANSESENTER for yrkesfag er 
ny videregående skole på Økern som blir en erstat-
ning av Sogn videregående. Når skolen står ferdig 
skal den ha plass til ca. 1300 elever og den totale 
bygningsmassen er på ca. 42.110 kvm. Skoleanleg-
get skal stå ferdig etter planen sommeren 2013.

Undervisningsbygg er oppdragsgiver og har sign-
ert en totalentreprisekontrakt med AF Bygg Oslo. 
Kontrakten er på 625 millioner kroner inkl mva.

Foruten læringsareal omfatter komptansesen-
teret av bibliotek, baskethall, kantine, vrimleare-
aler, takterrasse og parkering. Prosjektet omfatter 
også grøntanlegg, veier og plasser.

Bygget blir fundamentert på fjell med peler. Kon-
struksjon under bakken utføres som plasstøpt 
vanntett konstruksjon. Alle etasjer fra 1- til 6. etg. 
bygges opp av stål- og prefabrikerte betongel-
ementer.

Sika Norge AS leverer materiell på alle tak og mem-
braner. På tak leverer vi Sikaplan 12 VGWT mørkgrå 
og lysgrå og membraner henholdsvis med Sarnafil 
G 476 15 og Sarnafil G 476 20. Vi har også levert noe 
folie til provisorisk tekking, Sikaplan SGK m/filt og 
ikke minst Sarnavap 5000 som vi ønsker å sette 
søkelyset på her i dette nyhetsbrevet.



LØSNING:
Sarnavap 5000E SA  er et multi-lag selvklebende dampsperre laget av 
polymer modifisert bitumen med en glassfiber forsterkning og et topp-
lag av aluminiumsfolie.
Produktet kan benyttes på de fleste underlag men er spesiell egnet på 
profilerte ståltak på grunn av høy rivemotstand.

PRODUKTETS EGENSKAPER:
Selvklebende, rask og enkel montasje. Dampsperre, høy  vanndamp-
motstand, egnet i kombinasjon med alle membraner.
Kan benyttes ved provisorisk tekking uten  bruk av ekstra ballast eller 
mekanisk innfestning.
Meget god vedheft fører til en lufttett takkonstruksjon.
Må legges på tørt underlag, evt. på stålplater  må disse vaskes med 
Sarna Cleaner.

Kan ikke legges i kontakt med andre PVC-produkter.

PRODUKT:
Sarnavap 5000E SA
1,08 m x 30 m (B X L)
Tykkelse 0,6 mm
Vekt: 22,68 pr. rull

PROSJEKT:
Byggherre:  Undervisningsbygg 
Hovedentreprenør:  AF Bygg Oslo 
Kontraktsum:  625 MNOK eksl mva

UNDERENTREPRENØR TAK-/MEMBRANARBEIDER:
Entreprenør.  E. Brørby & Sønn AS
Kontraktsum: 4.5 MNOK eksl mva
Antall kvm:  ca 11.000 kvm takflate
Gymsal tekket med Sarnavap 5000:  ca. 1500 kvm

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