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STANDS THE TEST 
OF TIME

T- E M B A L L A G E  I N T R O D U C E R A R  T E S H E L L®

Våra kunder kan lita på vårt klimatskal. År efter år.

 

Att hålla fukt ute och värme inne kräver mycket av en huskonstruktion. 

Att dessutom fortsätta göra det år efter år, även när andra kastat in 

handduken, det är att på riktigt ha klarat provet. Med TESHELL® 

får du ett pålitligt och grundligt testat klimatskal som du kan lita 

på i alla väder.

Intresset för att bygga hållbart och klimatsmart är stort och det finns 

en uppsjö av produkter med tätande egenskaper på marknaden. 

Med skallösningar från TESHELL® bygger du lufttätt, energisnålt, 

fuktsäkert och långsiktigt. Det gör skillnad för både klimatet i stort 

och för ditt inomhusklimat.



Tak

Golv

TESHELL® INSIDE

Vägg

Grund

Genom att välja ett komplett 

klimatskal från oss kan du vara 

säker på att allt som krävs för ett 

fullständig väderskydd ingår. Vi vet 

fördelarna med systemlösningar, 

därför jobbar vi med helheten 

snarare än enskilda produkter. 

Med TESHELL® får du allt från ett 

ställe, med samma höga kvalitet rakt 

igenom. Dessutom har produkterna 

i TESHELL® testats tillsammans och 

bevisat att de håller. Länge.



GRUND

Klimatskärmen i en termiskt isolerad yttervägg utgörs av flera 

olika klimatskydd. I TESHELL® finns våra mest pålitliga produkter 

för både det utvändiga vindskyddsskiktet och det invändiga luft- 

och fukttäthetsskiktet. Fördelarna är en lufttät och fuktskyddad 

konstruktion, samt minimerade energiförluster.

Vägg

Vi kan täta tak. Med underlagsprodukter i TESHELL®-serien kan du 

vara säker på att få ett tätt, skyddande och vattenavledande skikt 

under yttertaket, oavsett om det handlar om takpannor, plåt eller 

ytpapp. Med rätt produkter, monterade och kombinerade på bästa 

sätt, ger TESHELL® ditt tak ett riktigt premiumskal.

Tak



Vi vet värdet av att få det rätt från grunden. Husgrunden utsätts för 

fukt både över och under jord. Därför erbjuder TESHELL® ett tätt skal, 

uppifrån och ända ner, för alla olika grundtyper. Genom att välja riktigt 

bra grejer skyddar du konstruktionen mot fuktskador med hjälp av bra 

vattenavledning.

Golv
TESHELL® för golv innehåller marknadsledande produkter inom både 

underlag och skydd. Rätt produkter gör golvläggningen enklare och 

resultatet bättre. Dessutom ger lösningarna en komfort i toppklass.

Grund



T E S T

Genom att leverera hela skalet under namnet 

TESHELL®, med alla produkter som behövs för 

tak, vägg, golv och grund, samt produkter som 

används för att montera och hantera på bästa 

sätt, har vi koll på vad våra produkter går för, 

inte bara var för sig, utan tillsammans. Vi testar, 

och testar igen. På så sätt vet du att när du väljer 

TESHELL® får du ett klimatskal som håller tätt 

hela vägen. 

På T-Emballage arbetar vi ständigt med 

produktutveckling. Vi tar fram nyheter och 

uppdaterar produkter med grund i forskning. 

Dessutom är vi noga med att få våra produkter 

bedömda och godkända. På så sätt är vi med och 

utvecklar branschen och höjer hela tiden ribban 

– för oss själva, för våra konkurrenter och för vad 

du kan förvänta dig av ditt klimatskal.

TESTAT MED MODERNA METODER 
TILLSAMMANS MED RISE

Lutfttäta klimatskal är en viktig förutsättning 

för att uppnå de energieffektiva egenskaper 

som klimatsmarta hus kräver. För att behålla 

dessa egenskaper över tid är klimatskalets 

hållbarhet en kritisk faktor. På RISE (Sveriges 

forskningsinstitut och innovationspartner) har 

forskare utvecklat en helt ny provningsmetod där 

lufttäthetsystem testas i miljöer som efterliknar 

realistiska byggarbetsplatsförhållanden. I den 

miljön har vi testat vår systemlösning för insida/

utsida vägg, vilket gör att vi känner oss trygga i 

att lämna 30 års funktionsgaranti på den delen 

av TESHELL®. Vi ser det som startskottet i vårt 

kvalitets- och innovationsarbete och kommer 

successivt att utöka funktionsgarantin till fler 

områden inom TESHELL®. Kvalitetsvalidering är 

vårt sätt att alltid vara det bästa valet.  

BEVISAD 
SKALKÄNNEDOM

G A R A N T I

Som ensam aktör på marknaden erbjuder vi 30 års 

garanti på vårt klimatskal TESHELL®. Du som kund 

ska kunna känna dig trygg i att vi har gjort vårt 

jobb med att testa, kvalitetssäkra och utvärdera 

delarna var för sig och tillsammans i system. Som 

ett led i vårt kvalitetstänk har systemlösningen för 

Funktionsgarantin gäller då en provtryckning påvisar att 

lufttäthet och beständighet inte uppnår godkända värden. 

I de fall det skulle uppstå levererar vi, kostnadsfritt ett nytt 

system i form av nya produkter. Ersättningen förutsätter att 

systemlösningen helt bygger på TESHELL®-produkter och att 

monteringen är korrekt genomförd enligt våra anvisningar.

insida och utsida vägg hårdtestats tillsammans 

med RISE med goda resultat. Därför ger vi 

en utökad funktionsgaranti för just väggar. 

Det innebär att vi garanterar att väggarnas 

lufttäthet och beständighet är stabil över tid.

Produktgarantin gäller för enskilda produkter vilka 

inte uppvisar utlovad kvalitet. I de fall det skulle 

uppstå levererar vi kostnadsfritt nya produkter. 

Ersättningen förutsätter att monteringen är korrekt 

genomförd enligt våra anvisningar. För värden och 

gällande produkter, se särskilt garantidokument.

TESHELL® 
GARANTIPROGRAM

Vi garanterar lufttäthet och beständighet via vår 

funktionsgaranti när systemlösningen är helt baserad 

på TESHELL®-produkter för insida och utsida vägg. 

För varje enskild produkt lämnar vi upp till 30 års 

produktgaranti.

För varje enskild produkt lämnar vi upp till 30 års 

produktgaranti.

För varje enskild produkt lämnar vi upp till 

30 års produktgaranti.

För varje enskild produkt lämnar vi upp till 

30 års produktgaranti.

F Ö R  E N E R G I E F F E K T I VA  O C H  F U K T S Ä K R A  H U S  S O M  S TÅ R  PA L L  Ö V E R  T I D 

Vägg

Golv

Tak

Grund
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