
RUBBERGARD EPDM
FIRESTONE

FRAMTIDENS TAKLÖSNINGAR 



INSTALLERA
HÅLLBARA TAK

RUBBERGARD™ EPDM ÄR ETT SYNTETISKT EPDM-MEMBRAN FÖR TÄTNINGSSYSTEM FÖR PLATTA OCH 

LÅGLUTANDE TAK PÅ INDUSTRI OCH KONTORSBYGGNADER.  RUBBERGARD™ ERBJUDER ENASTÅENDE 

HÅLLBARHET, MOTSTÅNDSKRAFT OCH ANPASSNING TILL NUVARANDE OCH FRAMTIDA BYGGNADSBEHOV.

TILL SKILLNAD FRÅN ANDRA TRADITIONELLA TAKMEMBRAN PÅ MARKNADEN ÄR INSTALLATIONEN AV 

RUBBERGARD ™ EPDM FLAMFRITT, UTAN HETA ARBETEN VILKET GÖR ARBETSFÖRHÅLLANDENA PÅ PLATS 

SÄKRARE. FIRESTONES MEMBRAN HAR LÅG VIKT OCH ÄR DÄRFÖR VÄLDIGT ENKELT OCH SNABBT ATT 

INSTALLERA.

FIRESTONE ERBJUDER TAKENTREPRENÖRER ETT OMFATTANDE STÖD PÅ OCH UTANFÖR TAKET, FRÅN  

UTBILDNING TILL TEKNISK ASSISTANS INNAN, UNDER OCH EFTER ATT ETT PROJEKTET ÄR AVSLUTAT, 

TILLSAMMANS MED ETT KOMPLETT TAKSYSTEM FÖR HÅLLBAR PRESTANDA.



SUPPORT 
Ubildning, Teknisk hjälp vid installation,  

Inspektion av tak.

SNABB & ENKEL INSTALLATION
Upp till 15,25 m breda rullar, utan skarvar, låg vikt,  

flexibel, utan heta arbeten.  

BEPRÖVAD PRODUKT
Mer än 1.5 miljarder m² installerat sen 1980.

KOMPLETT LEVERANTÖR 
Vi kan hjälpa er med en komplett lösning på takprojekt.

LÖNSAM 
Växande marknad, låg investeringskostnad, mindre konkurrens,  

Fler takprojekt.

RubberGard™ EPDM är väldigt enkel 
att arbeta med Den luktar inte, enkel 
att installera och reparera och den 
är miljövänlig.. Firestones tekniska 
support och omfattande garanti ger 
mig definitivt trygghet.



RubberGard™ EPDM takmembran får endast installeras av certifierade takläggare som fått utbildning av 
Firestone Firestone erbjuder olika utbildningsprogram på utbildningsanläggningar i Europa och Asien. Syftet 
med dessa utbildningsprogram är att utbilda och bekanta takentreprenörerna med alla aspekter av EPDM-
taksysteminstallationer, från nybörjare till avancerad nivå.

S U P P O R T 
F R Å N  R I T N I N G  T I L L  F Ä R D I G T  TA K .



Firestones hjälper er med takprojekt. Vårt team av tekniker erbjuder hjälp vid uppstart av projekt, erbjuder 
rådgivning och utbildning på plats och utför även takinspektioner.

Firestone erbjuder ett omfattande utbud av tekniska dokument och verktyg, såsom material- 
beräkning tekniska handböcker med steg-för-steg-installationsmetoder, systemdesign, detaljritningar, 
produktinformation och säkerhetsdatablad, m.m. Kort sagt, Firestone tillhandahåller alla verktyg som krävs 
för att exakt utforma, specificera, beräkna och installera ett kvalitet RubberGard ™ EPDM taksystem.

Scanna QR-koden eller besök 
firestonebpe.com/contractors 
för att få information om nästa 
utbildningstillfälle.



S N A B B  &  E N K E L  I N S TA L L AT I O N

INGA HETA ARBETEN 
Till skillnad från andra traditionella takmembran behövs inga heta arbete eller gasol för att installera 
RubberGard ™ EPDM. Denna appliceringsprocess utan heta arbeten minimerar brandrisken på plats.

STORA PREFABRICERADE PANELER = FÄRRE SKARVAR
RubberGard ™ EPDM finns i olika panelstorlekar, den största är 15 m bred x 61 m lång, vilket reducerar 
antalet skarvar väsentligt. Ett fåtal installatörer kan utföra de flesta projekt, så att takentreprenörer kan påbörja 
nästa projekt snabbt.  

INGA SPECIALVERKTYG  
Det behövs inga specialverktyg eller kostsam utrustning som svetsmaskiner. Monteringen görs med primer 
och självhäftande produkter utvecklade av Firestone för att uppfylla kraven i olika takapplikationer och 
installationsdetaljer.



A  MEKANISKT ANSLUTET (RMA) SYSTEM 
  Lättvikt, icke-penetrerande mekaniskt anslutet system utvecklat 

kring Firestones QuickSeam ™ RMA-remsa. 
  QuickSeam ™ RMA-remsor läggs över underlaget och installeras 

mekaniskt på taket. Membranet fästs sedan på dessa självhäftande 
remsor.

B  LIMMAT SYSTEM 
  Membranet är helt vidhäftat direkt till underlaget med  

Firestones Bonding Adhesive. 

C  BALLASTERAT SYSTEM 
  Membranet läggs löst över underlaget och hålls på plats  

med godkänd ballast.  
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VÄLJ RÄTT SYSTEM

Planerar du att installera ett nytt tak eller renovera ett befintligt tak? Vill du ha ett tillgängligt eller icke 
tillgängligt tak, ett grönt tak, ett tak med solpaneler, ett blått tak ...? RubberGard ™ EPDM-taksystem erbjuder 
en mängd olika installationsalternativ för att bäst uppfylla kraven i ditt projekt.



McLaren Technology Center, UK
(2003)

B E P R Ö V A D  P R O D U K T

Firestone Building Products har åtagit sig att fortsätta traditionen för kvalitet som grundades 1900 av sin 
grundare: Harvey S. Firestone.

Sedan introduktionen 1980 har över 1,5 miljarder m² RubberGard ™ EPDM-membran installerats på tak över 
hela världen, vilket befäster sin status som en beprövad, högpresterande takprodukt. Med en livslängd på 
över 50 år * är EPDM-takmembran utformade för att prestera under väldigt lång tid. RubberGard ™ EPDM 
kan också anpassas till förändringar i takkonfigurationen. Det ger trygghet till takentreprenörer och långsiktig 
tillfredsställelse för byggnadsägare.

RubberGard ™ EPDM tillverkas på Firestone Building Products EPDM-anläggning i Prescott (USA) som har 
ISO 9001 och ISO 14001-certifieringar. Membranet uppfyller också en mängd internationella och nationella 
godkännanden och klassificeringar.

* ”Utvärdering av livslängden för EPDM-takmembran”, SKZ (Süddeutsche Kunststoff-Zentrum).



K O M P L E T T  L E V E R A N T Ö R

Firestone tillhandahåller marknadsbehovet för ett fullt kompatibelt taksystem, inte begränsat till bara 
tätskiktet. Därför erbjuder Firestone ett komplett utbud av tillbehör designade för att garantera bästa resultat 
under installationen av RubberGard ™ EPDM taksystem. 

Under de senaste åren har Firestone utökat sitt produktsortiment med andra takkomponenter som  
PIR-isolering, takboard och ångspärr. Deras garanterade kompatibilitet förbättrar den totala systemprestandan.

Firestone bonding adhesive

Firestone RubberGard™ EPDM - membran

Firestone PIR isolering

Firestone PU adhesive

Firestone V-Gard™

Tak

Firestone PU adhesive



L Ö N S A M

Marknaden för tätskikt på tak har förändrats under de senaste decennierna, med enskikts takmembran som 
stadigt har fått ökade marknadsandelar. Produktens hållbarhet, användarvänlighet och förmåga att optimera 
byggnadernas energieffektivitet samtidigt som deras miljöpåverkan minimeras är nyckelfaktorer bakom denna 
trend. RubberGard™ EPDM uppfyller alla dessa krav.

Vill ni var en del av denna ökande marknad?

Installationen av RubberGard ™  EPDM är säkrare, snabbare och enklare än andra traditionella 
takmembran. Projekt kan slutföras snabbare, så att entreprenörer kan påbörja nästa projekt. Ännu viktigare 
är att motståndskraften och hållbarheten hos RubberGard™ EPDM, kopplad till supporten som erbjuds av 
Firestone varje steg på vägen, ger smidiga projekt och mer nöjda kunder.

Gå med i Firestones nätverk av entreprenörer och få support av ett globalt företag med över hundra års 
erfarenhet av gummiteknik.



E T T  M I L J Ö V Ä N L I G T  A LT E R N AT I V

Hållbar konstruktion blir allt viktigare för alla typer av byggnader. I dag förväntas tak bidra till byggnaders 
energieffektivitet samt vara hållbara och miljövänliga. Installation av solceller, gröna och blå taksystem är 
ett sätt att låta taket producera energi, hantera och samla regnvatten, minska buller och skapa naturliga 
livsmiljöer i bland annat urbana landskap.

Det är inte all takmembran som klarar kraven för installation av dessa typer av taksystem. En investering 
av solceller på taket är vanligtvis baserad på 20 till 25 års finansiell prognos, så taksystemet måste kunna 
stödja solcells-installationen under åtminstone den perioden för att maximera avkastningen. När det gäller 
gröna tak är motståndet mot rotgenomträngning och robusthet för att hantera tillgängligheten i samband 
med underhåll avgörande. För att hantera och till och med använda regnvatten genom ett blått tak måste 
takmembranet vara tolerant mot kemiska ämnen förutom att ha enastående vattentäthetsegenskaper.

RubberGard ™ EPDM är elastisk, lätt, uv beständigt och tolerant mot temperaturskillnader. Det har en 
enastående hållbarhet och använder mindre naturresurser än andra traditionella takmembran. Firestones 
utbud av kompatibla tillbehör gör det möjligt för takentreprenörer att ta itu med även de mest komplexa 
detaljerna, vilket garanterar ett tätskikt som är redo att möta dagens och framtidens utmaningar.

DE MEST MILJÖVÄNLIGA TAKEN 
ÄR  HÅLLBARA TAK SOM ANVÄNDER 
MINIMALT MED  NATURRESURSER

© Hortneubau MONO Architekten
Daycare nursery, Berlin.



Denna broschyr är endast avsedd att visa  Firestones produkter och specifikationer. Information kan ändras utan föregående 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 ingen åsikt om och friskriver sig allt ansvar 

för sundheten i alla strukturer som dess produkter kan appliceras på. Om det uppstår frågor om en konstruktions sundhet eller dess förmåga att stödja en planerad installation på rätt sätt, 

bör ägaren göra det och få yttranden från behöriga konstruktionsingenjörer innan du fortsätter. Firestone ansvarar inte för något strukturellt fel eller för följd av skador och ingen Firestone-

representant är behörig att variera denna ansvarsfriskrivning.

www.caneco.se 
info@caneco.se

FIRESTONE - FRAMTIDENS TÄTSKIKT
  VI HJÄLPER ER MED ALLA PROJEKT

MILJÖVÄNLIGT
Firestone Building Products strävar efter att kontinuerligt arbeta för ett hållbart samhälle med högt satta miljömål 

och i samarbete med våra kunder, partners, samhälle och världen omkring oss. 

Kvalitetsprodukter, enastående service, avancerade system, certifieringar och godkännanden, expertis ... 
Det här är bara några orsaker till att arkitekter, entreprenörer och byggnadsägare litar  

på Firestone´s produkter sedan 1980.

Som en del av Bridgestone Corporation, världens största däck- och gummiföretag, har Firestone konsekvent 
levererat de två kritiska egenskaper som alla slutkunder kräver: enastående hållbarhet och låg livscykelkostnad.

I harmoni med naturen 
Vi bidrar  biologisk mångfald 

genom förbättring av livsmiljöer, 
miljöutbildningsprogram, och 

miljöforskning i våra produkter.

Minska koldioxidutsläppen 
Vi arbetar kontinuerligt för att minska 

utsläpp och minskar CO2 påverkan  
med en lång livscykeln i våra  

produkter och tjänster.

Värdera naturresurser 
Vi söker ständigt nya och  

innovativa sätt att driva vår  
verksamhet och design våra  
produkter på ett sätt som  

använder naturresurser mer  
effektivt och minimerar avfall.
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CANECO
om miljön får välja AUTHORIZED DISTRIBUTOR

www.firestonebpe.se/sv




