
Snabbt, enkelt och problemfritt taksystem

Firestone RubberCover™ EPDM



Installation
RubberCover ™ EPDM-membranet är lätt, flexibelt, enkelt 

att arbeta med och installeras på kort tid. De finns i storlekar 

som passar de flesta bostadshus, utan behov att göra skarvar. 

Rullarna är lätta att hantera och lagra och det finns inget 

behov av specialverktyg. Förutsatt att underlaget är bra, kan 

RubberCover ™ EPDM användas på praktiskt taget alla nya 

eller befintliga platta och låglutande tak.

Inga heta arbeten behövs
RubberCover-membranet installeras enkelt mot underlaget 

med Bonding Adhesive och ger en snabb och säker 

vulkanisering. Det behövs ingen gasol och heta arbete vid 

installation vilket minimerar risken för brandolyckor.

Miljö
På grund av dess exceptionella hållbarhet, enkla underhåll 

och lämplighet för återvinning är RubberCover ™ EPDM 

en av de mest miljövänliga takprodukterna på marknaden. 

Flera tredjepartsstudier har visat att EPDM-membran har 

lägre miljöpåverkan jämfört med anndra takmembran. 

RubberCover ™ EPDM-membranet innehåller inga kemikalier 

eller giftiga ämnen. Detta gör det lämpligt för återvinning av 

regnvatten. Dessutom är systemet kompatibelt med gröna tak 

och solcellssystem, vilket ytterligare bidrar till en hållbar miljö.

Firestone-produktionsanläggningar har ISO 9001- och 

ISO 14001-certifieringar, vilket återspeglar företagets 

engagemang för kvalitet och miljöledning.

Tillbehör 
Endast några få tillbehör behövs för att installera 
RubberCover ™ -systemet. Dessa finns tillgängliga från 
Firestone och är mycket enkla att använda.

Problemfri framtid!
RubberCover ™ EPDM-membranet har utmärkt 
motståndskraft mot UV, ozon, mikroorganismer och 
svåra väderförhållanden. Det kan töjas mer än 300% och 
klarar därför byggnadsrörelser och temperaturskillnader. 
Membranet behåller sina fysiska egenskaper under flera 
decennier och kräver lite eller inget underhåll.  Takfönster 
eller tillbyggnader kan enkelt integreras utan att påverka 
systemets prestanda.

Låg CO2-påverkan

Ett komplett system som  
förblir problemfritt
Firestone RubberCover ™ är ett högpresterande taksystem  
för platta och låglutande tak optimalt upp till 150m2 takyta(*)  
Baserat på ett EPDM-syntetiskt gummimembran med en  
livslängd på över 50 år är det ett av de mest hållbara taksystemen 
på marknaden. Det är kompatibelt med ett brett sortiment 
av underlag, vilket gör det perfekt för renoveringar och 
nybyggnadsprojekt. 

Kort sagt RubberCover ™ är utformad för lång hållbarhet 
och är en miljövänlig lösning.

Standardmått 
(andra dimensioner tillgängliga vid förfrågan)

3.05 m x 7.62 m (23.24 m2)
4.57 m x 7.62 m (34.82 m2)
6.10 m x 7.62 m (46.48 m2)

Rullängd: 1.83 m 

(*) Denna gräns kan variera beroende på lokala bestämmelser och tillgängliga 
certifieringar

Snabb och 
enkel installation, 
väldigt hållbar … 
Den bästa lösningen 
för platta tak!



RubberCover™ Premium System
Förutom RubberCover ™ EPDM-membranet erbjuder 
Firestone andra taksystemkomponenter som PIR-isolering, 
takboard och ångspärr. Deras garanterade kompatibilitet 
förbättrar den totala systemprestandan.

Firestone PIR 

Isolering

RubberCover™ EPDM 

Membran

RubberCover™ Bonding 

Adhesive

Firestone Ångspärr PrimerTak

Firestone Ångspärr

Takdetaljerna är enkla
Takfönster, skorstenar, utlopp ... varje tak är unikt. RubberCover ™ EPDM taksystem gör vattentätning runt detaljer på taket enkelt 
med beprövade metoder.

Skarvar

Takfönster

Utlopp

Hörn

Genomföringar

Vertikal dränering

Firestone Isolering 

Adhesive



Den här broschyren är endast avsedd att visa Firestones produkter och specifikationer. Information kan ändras utan meddelande. Alla produkter och specifikationer listas i ungefärliga vikter och mått 
För fullständig produkt- och detaljinformation, se teknisk information som publiceras på www.firestonebpe.com. Firestone tar ansvar för att tillhandahålla kvalitetsmaterial som uppfyller Firestones 
publicerade produktspecifikationer. Eftersom varken Firestone själv eller dess företrädare utövar arkitektur, erbjuder Firestone inget yttrande om och friskriver sig allt ansvar för sundheten i någon 
struktur som dess produkter kan tillämpas på. Om det uppstår frågor om en konstruktions sundhet eller dess förmåga att stödja en planerad installation på rätt sätt, bör ägaren få yttranden från 
behöriga konstruktörer innan han fortsätter. Firestone ansvarar inte för något strukturellt fel eller för följd av skador och ingen Firestone-representant har behörighet att ändra denna ansvarsfriskrivning.

Den perfekta lösningen för olika takprojekt

Över ett sekel av erfarenheter inom gummiteknik
År 1903 grundade Harvey S. Firestone Firestone Tire & Rubber Company som tillverkade däck för de första 

massproducerade bilarna i Amerika. Under decennierna som följde expanderade Firestone till att bli 
en världsomspännande organisation som utvecklar diversifierade gummiprodukter. Idag är Firestone-varumärket 

internationellt känd som en symbol för kvalitetsgummiprodukter, innovation och ledarskap.

Firestone och dess auktoriserade regionala partners erbjuder regelbunden utbildning till entreprenörer 
på den mest effektiva installationen av RubberCover ™ -systemet. 

- 
Kontakta din lokala distributör för att ansöka om denna utbildning och bli auktoriserad RubberCover ™ -installatör.

Bostadstak

Attefallshus

Tillbyggnader/Förråd

RänndalarEntrétak

www.firestonebpe.se/sv

Garage/Carport

Phone: +46 72 453 66 00
e-mail:  info@caneco.se

www.caneco.se

CANCANECO
om miljön får välja
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