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Egenskaper:
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QR-kode til 
produktdatablad

Teknisk data:
?????? • Patron ???, Pose ??? ml • ???? • Temp. bestandig ??????? • Herdetid: ????? • Mange farger
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Sika Sarnafil har i mer enn 50 år produsert tak- og membranfolier som leveres i to 
produktyper PVC og FPO. Disse  produktene står for kvalitet, funksjon og design. Produktene 
kan leveres i en rekke farver og profiler som gir taket en god design. Folietak monteres 
raskt og sikkert  på flate -/skrå-/ og buede tak og egner og spesielt på tak med en krevende 
utforming.

Dekorprofiler er et spennende og svært godt økonomisk alternativ til vanlig tradisjonell 
båndtekking med ulike metaller. De gir liv og dybde til taket og kan gi spesielle effekter og 
mønster. 

Ved taktekking blir folien sveiset og mekanisk festes til underlaget. Dekorprofiler sveises 
utenpå det ferdige takbelegget. Avstanden mellom profilene er valgfritt men bør fortrinnvis 
legges ved sveiseskjøt. En meters baner og en avstand på profilene på 87 cm vil gi den beste 
effekten på dybde og mønster på taket.
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Våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er alltid gjeldende. 
Konferer alltid med gjeldende produkt- og sikkerhetsdatablad før bruk. 
Med forbehold om skrivefeil/utsolgte varer.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
N-2013 Skjetten
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Kontakt oss
Tlf.: 67 06 79 00
Faks: 67 06 15 12
kundeservice@no.sika.com
www.sika.no

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.


