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Sarnafil® gångbaneplattor
Halksäkra, snabb montering, inget underhåll

Sarnafils erfarenhet - trygghet för dig

Våra senaste försäljningvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
Se www.sika.se

Sika Sverige AB
Box 6009
175 06 Järfälla
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com

För prover och mer information kontakta:



Sarnafil® gångbaneplattor
Sarnafils mest “profilerade” utveckling till tak
Sarnafil gångbaneplattor - 
markerande och mycket säkra

Moderna, exponerade taktäckningar (mekaniskt fixerade
eller limmade) är inte avsedda för permanent gångtrafik. 
Alla taktäckningar kräver dock en viss kontroll i form av 
årliga inspektioner. En del tak har också tekniska installa-
tioner som kräver regelbundna tillsyn. Säkerhetskravet vid
trafik på taket väger alltid tungt, därför kan det vara en 
fördel att montera gångbanor producerade speciellt för 
persontrafik. 

Sarnafil har utvecklat ett modernt, komplett produktsystem
av gångbaneplattor med kraftig avvattningsprofil. Sarnafil
gångbaneplattor levereras till både Sarnafil och Sarnafil T
takdukar. Montering sker med varmluft-svetsning till den 
existerande takduken.

En säker och genomtänkt lösning

Sarnafil gångbaneplattor är formgjutna och består av rest-
material från Sarnafils produktion av takdukar och mem-
braner. Gångbaneplattorna har samma höga kvalitet och 
egenskaper som Sarnafils övriga produkter. 

Sarnafil och Sarnafil T gångbaneplattor påverkas inte av
stående vatten. Den 3 mm höga avvattningsprofileringen
medverkar till snabb dränering, samt en robust och extremt
halksäker gångyta - även när det finns snö och is på taket.
Också på undersidan är plattorna försedda med en dräne-
ringsprofil, som snabbt och effektivt leder bort vattnet.

Sarnafil® gångbaneplattor
Säkrare väg på taket
Svetsas till takduken med varmluft 

Sarnafil gångbaneplattor levereras i mörkgrå färg, med en
tjocklek på 7 mm och i storlek 600 x 600 mm. En Sarnafil
gångbaneplatta väger endast 2,3 kg/st. och en Sarnafil T
gångbaneplatta 2,1 kg/st.

Gångbaneplattorna lägges löst på takytan och samman-
länkas med varandra. Längs sidorna har plattorna svets-
ytor som gör det lätt att svetsa dessa på takduken, med 
maskin eller handsvets. 

Sarnafil och Sarnafil T gångbaneplattor monteras direkt på
Sarnafil takduken och kan även monteras på redan 
befintliga Sarnafil tak.

Sarnafil gångbaneplattor kräver inget speciellt underhåll.
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Sarnafil® gångbaneplattor
Halksäkra, snabb montering, inget underhåll

Sarnafils erfarenhet - trygghet för dig

Våra senaste försäljningvillkor gäller.
Vänligen läs alltid gällande Tekniskt Datablad före användning av våra produkter.
Se www.sika.se

Sika Sverige AB
Box 8061
163 08 Spånga
Tel: 08-621 89 00
Fax: 08-621 89 89
www.sika.se, info@se.sika.com

För prover och mer information kontakta:


