
Svetsade tätskikt



TESHELL® är vårt kvalitetsvaliderade klimatskal med

unika funktionsgarantier för dig som kund. I samarbete

med RISE har vi testat ingående produkter tillsammans

och är ensamma på marknaden om att ge upp till

30 års garanti på flera systemlösningar. 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 

pålitliga och grundligt testade klimatskalslösningar 

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. 

Läs gärna mer om TESHELL® på vår webb:

teccaworld.com/teshell

Stands the test of time
TESHELL®

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

TÄTSKIKTSGARANTI

Garantier för
Svetsade Tätskikt

TESHELL®

Svetsade Tätskikt

KATEPAL grundades år 1949 och är Finlands

ledande producent av asfaltbaserade 

takmaterial och relaterade asfalts-

produkter. Samtliga produkter från 

KATEPAL är CE-märkta i enlighet med 

gällande harmoniserade europeiska 

produktstandarder. Dessutom är produkterna 

VTT-certifierade och typgodkända i ett 

flertal exportländer. KATEPAL följer det 

certifierade ISO 9001-kvalitetssystemet. 

Miljöaspekterna beaktas i all verksamhet 

och företaget bedriver kontinuerlig produkt-

utveckling med fokus på produkternas 

styrka, hållbarhet och användarvänlighet.

TESHELL® ska vara garanten för kvalitetsvalidering, 

trygghet och hållbarhet över tid. Utifrån den 

filosofin har man som kund, via Katepals 

omfattande garantiprogram, möjlighet att registrera 

sig och få upp till femton års produktgaranti eller 

upp till tio + fem års totalgaranti på exponerade 

och inbyggda svetsade tätskikt. 

Läs gärna mer om våra garantier på vår webb: 

teccaworld.com

TECCA har tillsammans med Katepal tagit fram ett

utbildningskoncept för dig som vill fördjupa eller 

bredda din affär till att också kunna erbjuda tak-

läggning av svetsade exponerade tätskikt. 

Utbildningen ger dig även förutsättningar för att

kunna erbjuda marknadens starkaste tätskiktsgaranti. 

Läs gärna mer om våra utbildningar på vår webb: 

teccaworld.com

GARANTIUTBILDNINGAR

Utbildningar
som ger garanti

Dubbel Dubbel FR SEP 5500 R
Dubbel används som enlags-
täckning på både nya och gamla tak.

Tätskiktsklass TKY-A-0234.

Dubbel FR används som enlags-
täckning på både nya och gamla tak när 
speciella brandegenskaper behövs.

Tätskiktsklass TKY-A-1234.

SEP 5500 R används som enlags-
täckning vid renovering eller som 
ytpapp i tvålagstäckning.

Tätskiktsklass TKY-A-0234.

Kombinationer av produkter och underlag som tätskiktstillverkaren föreskriver i enlighet med garantivillkoren. 

Uppfyller kraven på brandteknisk klass Broof(t2).

*Gäller även Dubbel Antiroot, Dubbel Lessnox och Dubbel Green

Dubbel*      

Dubbel FR  

SEP 5500 R                  

Produkt/      PIR   Cellplast + mineral-    Mineralull  Träunderlag      Betong  Befintligt
underlag   ullskiva 20 mm    + skyddstäckning   tätskikt 
                

Skiffer

Elastomerbitumen

Polyesterfilt

Elastomerbitumen

Skiffer

Dubbel/Dubbel FR/
Dubbel Green

SEP 5500 R

Elastomerbitumen

Elastomerbitumen

Polyesterfilt

Polyesterfilt

Nätförstärkning
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Exponerade tätskikt Remsor och specialartiklar

Underlagsprodukter

Inbygda tätskikt

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING TILLBEHÖR

UNDERLAGSPAPP

SVETSBAR ENLAGSTÄCKNING

Produkter Produkt

Produkt

Produkt

Version

Dubbel

Dubbel FR

SEP 5500R

Dubbel Antiroot

Dubbel Lessnox

Dubbel Green

Remsa YEP 2500

Remsa YEP 2500 självklistrande

Remsa YEP 2500 självklistrande

Remsa YEP 4000

Tätskiktsremsa Dubbel (universal)

Tätskiktsremsa Dubbel (universal)

Takfotsremsa Dubbel (universal)

Ränndalsvåd Dubbel (universal)

YEP 4000

YEP 2500

YAP 2200

YAM 2000

Bro Membran

Bromatta

Dubbel Antiroot

Dubbel FR

Dubbel Antiroot

Dubbel Lessnox

Dubbel Green

Polyester nätförstärkt

Polyester nätförstärkt

Polyester

Polyester nätförstärkt

Polyester nätförstärkt

Polyester nätförstärkt

0,33 x 10  m

0,33 x 10  m

0,50 x 10  m

0,33 x 10  m

0,33 x 8  m

0,50 x 8  m

0,50 x 8  m

1 x 8  m

Polyester

Polyester

Polyester

Polyester

Polyester nätförstärkt

Polyester nätförstärkt

Polyester nätförstärkt

För ny- och omläggning - 1.

För ny- och omläggning - 1.

För omläggning/renovering - 1.

För ny- och omläggning - 2.

För ny- och omläggning - 1.

För ny- och omläggning - 1.

Förstärkning, fotplåt

Förstärkning, fotplåt/gavel/uppdrag

Förstärkning, fotplåt/gavel/uppdrag

Förstärkning, fotplåt m hål

Hel yta med Skiffer

Hel yta med Skiffer

Skiffer och svetsbar kant

Ränndalsvåd, 2 x svetsbara kanter 

Underlagspapp svetsbar

Underlagspapp

Underlagspapp

Underlagspapp/skyddstäckning

Vatten- och fuktisolering - 1.

Vatten- och fuktisolering - 2.

Vegetationstak, gröna tak - 3.

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 10 m

1 x 10 m

1 x 10 m

1 x 10 m

Grå

Grå

Grå

Grå

1 x 8 m

1 x 8 m

1 x 8 m

Variant av Dubbel med speciella brandegenskaper

Variant av Dubbel men med inbyggt skydd mot växtrötter för gröna tak 
(provat enligt EW 13707 och EN 13948).

Miljöförbättrande skyfferyta för Dubbel och SEP 5500 R som renar och bryter ner
giftiga kväveartiklar i luften. Lessnox är ett tillval och är titandioxidgrå till färgen.

Reducerat innehåll av fossilbaserad Bitumen. Innehåller delvis förnybar tallolja och 
återvunnen polyester i stommaterial. Tillverkningen är optimerad med grön el. Produkten ger 
ett betydligt lägre koldioxidavtryck än för en konventionell jämförbar produkt.

1. = Avser permanent exponerande tätskikt, solenergipaneler, trallgolv på tätskikt eller singel med friktion 16/32

2. = Avser gröna tak (ex Sedum, vikt < 50kg/m2 samt tjocklek < 60 mm). 

Standardfärg grå, alternativa färger finns för Dubbel: svart, röd, brun, grön, ljusgrå och vit Dubbel FR: grå, svart.

Universal-versionen används både ihop med Dubbel eller SEP 5500 R.

Läs gärna mer om Katepals produkter på:

teccaworld.com

1. = Avser parkeringsdäck, terasser eller balkonger. Ytan har svart UV-beständigt skiffer.

2. = För bjälklag.

3. = Avser överbyggnad av skikt > 60 mm.

Rulldim. Färg

Rulldim.

Rulldim.

Beskrivning

Stomme Rulldim.

Stomme

Stomme

Användningsområde Användningsområde

Användningsområde

Användningsområde
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Nydalavägen 14

574 35 Vetlanda

info@teccaworld.com

0383-599 00

teccaworld.com


