
SIKA AT WORK
Sarnafil TS 77-15Er TEX (miljøfoliE)
BEkkEgaTEn BoligSamEiE 
HolmESTrand





Sarnafil TS 77-15Er TEX (miljøfoliE)
BEkkEgaTEn BoligSamEiE 
HolmESTrand

Bekkegaten boligsameie har en sentral beliggenhet i Holmestrand med 27 stk 
romslige livsløpsleiligheter fra 50 kvm til 108 kvm Bra. Bygget går over 3 etg.

USBl Utbygging aS er ansvarlig for gjennomføring av prosjektet og har sign-
ert kontrakt med hovedentreprenør okk aS. Tak- /membrantekking utføres 
av Buskerud Blikk og  Sveis aS. Prosjektet omfatter ca. 1000 kvm takflate 
med tekking på finerplater, 3 stk mindre terrasser og noen vindfang.

Sika norge aS leverer materiell på alle tak og terrasser. På tak leverer vi miljø-
folie Sarnafil TS 77-15 Er TEX. Terrasser tekkes med membran Sarnafil g 411-
15. Vi ønsker med dette nyhetsbrevet å rette søkelyset på vår miljøfolie på tak.



Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk.
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LøSNINg:
Sarnafil TS 77-15 Er, 1,0 x 15 m (Bxl)), Tykkelse: 1,5 mm

PROduKTeTS egeNSKAPeR:
Sarnafil T (miljøfolie) er et svært miljøvennlig takbelegg som blir 

produsert både som takfolie og som membran. membranen eg-

ner seg spesielt på grønne tak og kan også benyttes på våtrom 

og terrasser. folien er produsert av fleksible polyolefiner (fPo) 

som ikke inneholder tungmetaller, halogener, fungicider eller 

myknere. Produktet har en forventet levetid på over 40 år.

• Branngodkjent Broof T2 på alle typer underlag 

• Har en svært god sveisbarhet 

• Er rotfast og uv- bestandig 

• Er ekstrem slitesterk med stor punktlast 

• Er svært motstandsdyktig mot kjemikalier og mikroorganismer 

• ingen migrering 

• Egner seg spesielt på grønne tak 

• inneholder ingen tungmetaller 

• SinTEf Tekniske godkjenninger

PROSjeKT:
Byggherre: USBl Utbygging aS

Hovedentreprenør: okk aS

uNdeReNTRePReNøR TAK-/memBRANARBeIdeR:
Entreprenør: Buskerud Blikk og Sveis aS

antall kvm: ca. 1000 kvm takareal


