Takunderhåll
1. Introduktion
Sika tillhandhåller underhållsfria takdukar, material och tillbehör, som inte påverkas av stående vatten, smutsansamlingar eller
normala luftburna koncentrationer av kemikalier. Det enda underhållet som krävs är vanlig goda hushållning vid rengöring av
takbrunnar och besiktning för bevis av fysisk skada från yttre påverkan och/eller extrema händelser (t.ex. hagel, storm). En årlig
besiktning av taket rekommenderas starkt samt att, om taket är belägen i närheten av träd, löv avlägsnas och taket rengörs under
hösten. Besiktning rekommenderas även om arbeten på taket har utförts av tredje part.
2. Rengöring
Vid behov kan takduken tvättas med normala rengöringsmedel som appliceras med mjuk borste och noggrant sköljs bort med
färskvatten. Ingen annan behandling behövs.
Vid ballasterade tak kan ballasten samla smuts och algtillväxt. Eftersom kommersiella rengöringsmedel eller fungicider kan
innehålla kemikalier som är skadliga för PVC eller FPO skall användning av dessa kollas upp i Sikas översikt över kemisk
kompatibilitet. Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com
3. Snöskottning
Om snö skall avlägsnas från takytan rekommenderas att lämna några centimeter snö för att skydda takduken mot
eventuella mekaniska skador som kan orsakas av redskap.
4. Spill av kemikalier
På tak med växter kan spill av kemikalier förekomma. Om sådant spill förekommer skall området noggrant tvättas med
rengöringsmedel och spolas av med färskvatten tills alla spår av kemikalier har avlägsnats från takdukens ovansida.
Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com
5. Fysisk skada
I likhet med andra taktätningar kan Sika takdukar ta fysisk skada om de missköts. På Sika takdukar kan skadan dock lätt
lokaliseras och repareras av entreprenörer som är auktoriserade eller godkända av Sika. Vi rekommenderar att den
takentreprenör som ursprungligt har monterat takduken skall kontaktas för att undvika delat ansvar för utförda
arbeten.
6. Tätningsmedel
Ibland kan silikontätning vid uppvik och genomföringar behöva bytas ut p.g.a. åldring. Dessa arbeten skall utföras av en
entreprenör som är auktoriserad eller godkänd av Sika. Det är viktigt att hela den gamla förseglingen avlägsnas och ytan
primas innan ny silikon appliceras.
7. Nödreparation
Det är inte alltid möjligt att utföra reparation omedelbart genom en entreprenör som är auktoriserad eller godkänd av Sika.
Under normala förhållanden kommer följande första hjälpen åtgärder ge skydd tills en komplett reparation kan utföras:
1. Rengör området kring skadan och torka väl.
2. Applicera självhäftande tejp över det skadade området
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Under inga omständigheter skall reparationer utföras med bitumen -baserade produkter.
Om det råder tvivel kontakta Sika Sverige AB på tel. 08-621 89 00 eller e-post info@se.sika.com
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