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QR-kode til 
produktdatablad

Teknisk data:
?????? • Patron ???, Pose ??? ml • ???? • Temp. bestandig ??????? • Herdetid: ????? • Mange farger
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ALLE BYGGHERRER/EIENDOMSSELSKAP BØR sørge for en trygg drifting og forvaltning av 
taket. Inspeksjon av taket med tilhørende tekniske installasjoner må rutinemessig utføres 
hvert år.

For å sørge for en sikker trafikk på taket så er våre gangbaner et godt alternativ. Det er 
også et godt virkemiddel  for å lede persontrafikk  for eksempel til tekniske intallasjoner. 
Gangbanene vil også ha en beskyttende effekt på selve takfolien og forlenge dens levetid.

Sarnafil Gangbane er produsert både i PVC og FPO og kan varmluftsveises både på nye 
og eksisterende folietak. Gangplatene har samme høye kvalitet og egenskaper som Sika/
Sarnafils øvrige produkter.Platene er vedlikeholdsfrie. Platene har et kraftig utpreget mønster 
med gode dreneringsprofiler. Vinkelprofilene på oversiden sørger for en hurtig drenering og en 
robust og sklisikker overflate selv på vinterstid.

På undersiden  er platene forsynt med langs-/tversgående riller som sørger for hurtig og 
sikker drenering av vannet.

Platene leveres i mørkegrå farve i størrelsen 600x600 mm og tykkelse på 7 mm. 
Platene har såkalte låstapper for montering og har en sveisekant på to sider tilpasset 
maskinsveis. Det kreves ingen beskyttelse /- eller migeringssjikt mellom gangplatene og 
takfolien.

SARNAFIL GANGBANE-PLATE



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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GLOBAL, MEN 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, for-
sterkning og beskyttelse, samt løsninger til gulv- og taksystemer.


