
SIKABIT® PRO
TAK- OCH MEMBRANLÖSNINGAR
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TAK- OCH MEMBRANLÖSNINGAR
TÄTSKIKTSMATTA - För nordiskt klimat

SIKA är en viktig och ledande aktör inom takindustrin över hela världen och är känd för 
takbeläggningar i PVC och FPO. Ett nytt fokusområde är tätskiktsmatta av bitumen med ett antal nya 
och spännande produkter för takindustrin.

KOMPLETT LEVERANTÖR
Sika Sverige AB är en komplett leverantör till takbranschen i 
Sverige. Vi har länge haft PVC- och FPO-tak för de flesta behov 
med alla tänkbara tillbehör och nu kan vi även erbjuda marknaden 
tätskiktsmatta av bitumen. Vi levererar SikaBit® Pro T-645 och 
SikaBit® Pro T-625 i enlags- eller tvålagssystem. Vi lanserar även 
SikaBit® Pro E 50-20 för inbyggda tätskikt. Med dessa produkter 
är vi en totalleverantör till takentreprenörer över hela Sverige.

KLIMAT
Det svenska klimatet erbjuder speciella utmaningar med stora 
temperatursvängningar och stora variationer i väder och vind. 
Detta ställer stora krav på en SBS-modifierad takbeläggning när 
det gäller smidighet och flexibilitet i kyla. SikaBit® Pro är lämplig 
för ett nordiskt klimat med hög och korrekt kvalitet. Produkterna 
är beprövade och har tagits emot väl på marknaden.

ILLUSTRATION 1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM:

1. Trp - Bärplåt
2.  Isolering mineralull
3.  Ångspärr
4. Isolering EPS/Mineralull
5.  Isolering mineralull
6. SikaBit® Pro T-645

ILLUSTRATION 2-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

1-lags tätskiktssystem med SikaBit® Pro T-645
SBS-modifierad bitumen med en polyesterstomme och 
med skiffergranulat på ovansidan. Undersidan är täckt 
med en tunn plastfolie som smälter vid svetsning av 
produkten. Produkten kan också användas som toppskikt i 
2-Lags tätskiktssystem.

Applikationer
Produkten är lämplig för både platta och sluttande tak. 
Kan användas vid nybyggnad och renovering. Appliceras på 
alla typer av isolering på kompakta tak samt på betongun-
derlag och alla typer av träbaserade underlag.

2-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM

2-lags tätskiktssystem där det översta skiktet är helt 
svetsad till underlaget. Produkterna är som följer:
1. Underlag: SikaBit® Pro T-625
2. Övre lag: SikaBit® Pro T-645

SikaBit® Pro T-625: SBS-modifierad bitumen med en poly-
esterstomme med sandad ovansida.

Applikationer
2-lags tätskiktssystem används ofta på nya byggnader där 
den första ytan används som tätskikt under själva bygg-
tiden. Den är också lämplig i väderutsatta områden där 
stora krav ställs på mekanisk infästning eller mer robust 
användning av taket. 
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1. Trp - Bärplåt
2.  Isolering mineralull
3.  Ångspärr
4. Isolering EPS/Mineralull
5.  Isolering mineralull
6. SikaBit® Pro T-625
7.  SikaBit® Pro T-645

TEKNISK SUPPORT
Vi kan hjälpa arkitekter/konsulter/byggentreprenörer och
takentreprenörer med design och vägledning inom produkter 
och lösningar samt kurser och utbildning.

DOKUMENTATION
All dokumentation såsom, produktdatablad, säkerhetsdatablad, 
byggvarudeklarationer, appliceringsmanualer m.m. finner du på 
vår hemsida. För produkternas bedömning i byggkriteriesystem 
se Sika MiljöApp.

TEKNISK INFORMATION
Godkännanden Produkterna är CE-märkta i enlighet med NS-EN 13707, EN 13969

Färgval Grå, Svart, Vit, Grön, Röd

Dimensioner och 
tolerans

Produkt SikaBit® Pro T-645 SikaBit® Pro T-625 SikaBit® Pro E50-20 

Tjocklek                  4,5 mm 2,5 mm 5,0 mm
Ytvikt 5,5 kg/m2 3,0 kg/m2 6,5 kg/m2

Bredd 1 meter 1 meter 1 meter
Rulllängd 8 meter 10 meter 8 meter
Stommens vikt ca 180 g/m2 ca 150 g/m2 ca 180 g/m2

ILLUSTRATION 1–LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM (INBYGGDA):1-LAGS TÄTSKIKTSSYSTEM – INBYGGT 
SIKABIT PRO E50-20 Sand P25

SBS-modifierat 5 mm bitumenmembran med polyester-
stomme med sandad ovansida.

Applikationer
Produkten är lämplig som membran för terrasser, gröna 
tak, parkeringsdäck samt membran i betongkonstruktio-
ner och liknande. 

1. Underlagsbetong
2.  Sika Igolflex® Primer P-10
3.  SikaBit® Pro E50-20 membran
4. Glidande lager
5.  Överbyggnad, t.ex. betong



Våra senaste försäljningsvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.

SIKA SVERIGE AB
Domnarvsgatan 15
Box 8061
163 08 SPÅNGA

Kontakt
Tel 08-621 89 00
www.sika.se
info@se.sika.com

GLOBALT MEN LOKALT PARTNERSKAP

VILKA ÄR VI?
Sika Sverige AB, som ingår i den globala koncernen 
Sika AG, är en ledande leverantör av kemiska spe-
cialprodukter. Sika levererar lösningar, system och
produkter till byggbranschen och tillverkande indus-
trier och är en ledare inom material som används för 
att foga, fästa, dämpa, förstärka och skydda last-
bärande konstruktioner. Sikas produktsortiment 
består av högkvalitativa betongtillsatsmedel,
specialbruker, lim & fog, dämpande och förstär-
kande material, system för strukturell förstärkning, 
industrigolv samt tak och vattentätande system.
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