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Tettesjiktsystem





Singleplan®

Singleplan® er et tettesjiktsystem for tak bestående av 
PVC-takbelegg i forskjellige bredder, samt tilbehør og 
detaljer for et helt tett tak. 

Takbelegg med Singleplan® SM får en estetisk tiltalende overflate som oppfat-
tes som svært slett og som kan suppleres med Singleplan® Dekorlist for at det 
skal se ut som et båndtekket tak av metall.

Singleplan® er et ettlags PVC-takbelegg med en kraftig polyesterforsterket 
stamme med tykkelsene 1,2 mm og 1,5 mm og en mellomgrå (RAL7046) over-
flatefarge. Systemet har lav overflatevekt og kan monteres på både nyproduk-
sjon og som renovering. Singleplan er spesielt egnet for installasjon på store 
takflater, takket være det store formatet (1,5x20 m/rull). Installasjonen gjøres 
med en elektrisk drevet sveisemaskin.

EGENSKAPER

• Lang levetid 
   >30 år
• Preget overflate
• God skjøtesikkerhet
• UV-bestandig
• SINTEF Teknisk Godkjenning  

TG 20545





Singleplan® SM120 MG
Preget PVC-takbelegg forsterket med polyester (stamme) for 
mekanisk montering på tak. Mellomgrå (RAL7046). Finnes i 1,06 m 
og 1,5 m bredde. Lengde 20 m.

Singleplan® Homogen remse
Sømløs remse for detaljarbeid. 0,2 x 20 m.

Singleplan® Dekorlist
Dekorlist for å etterligne båndtekket tak. 
Laget i samme materiale som takbelegget 
og sveiset fast med varmluft.

Produktbeskrivelse

Singleplan® Gangvei
Gangvei som gir ekstra sklisikring og slitasje-
beskyttelse for overflater med gangtrafikk. 

Singleplan® prefabrikerte rørmansjetter
Prefabrikkerte mansjetter for rørgjennomføringer.  
Laget av samme materiale som takbelegget. 
Finnes i dimensjonene Ø75 mm, 90 mm og 110 mm.

Singleplan® Taksluk
Taksluk med ferdig montert Singleplan takbelegg. 
Produsert og testet i henhold til EN1253-2. Tilgjenge-
lig i ulike dimensjoner.

Singleplan® PVC-takbelegg er egnet for installasjon 
ved nyproduksjon og renovering av tak. 

Produktsortimentet består av takbelegg, sluk, skinner og en rekke tilbehørsprodukter. 
Alt som trengs for å lage et tett tak som holder i det lange løp.



Singleplan® SM installert på 
mineralullisolasjon og 
TRP-plater.

1. Singleplan® SM 120
2. Isolasjon
3. Fuktsperre
4. Isolasjon
5. TRP-plater
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Konstruksjonseksempel



Produktprøve
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