Firestone RubberCover™ EPDM
Tagsystem
Ingen åben ild. Ingen problemer.

FIRESTONE: VERDENSFØRENDE
INDEN FOR GUMMITEKNOLOGI
Firestone har været et kendt navn inden for
gummiprodukter i over 100 år. Takket være Firestone
Building Products, en division i Bridgestone, er
traditionen med innovation og kvalitet udvidet
til byggebranchen. I dag er der installeret over en
milliard kvadratmeter Firestone-tagmembraner over
hele verden.

Firestone
Building
Products
har
installeret
topmoderne udstyr på alle sine anlæg. For at opnå
de bedste produkter følger virksomheden strenge
retningslinjer for kvalitetskontrol igennem hele
produktionsprocessen.
Vores produktionsanlæg er ISO 9001- og ISO
14001-certificeret, hvilket illustrerer virksomhedens
bestræbelser på at benytte kvalitetsproduktion og
miljøstyringssystemer.

Certificerede produkter
RubberCover™ tagmembranen er CE-mærket

FM 32845

EMS 52644

RUBBERCOVER™ TAGMEMBRANEN
Firestone RubberCover EPDM-tagmembranen er
fremstillet af en syntetisk EPDM-gummiblanding.
RubberCover-tagsystemet er baseret på EPDM
RubberGard-tagsystemerne af høj kvalitet, som
Firestone har fremstillet i over 30 år.
Uafhængige holdbarhedsundersøgelser har vurderet,
at den forventede levetid for EPDM-membraner er
over 50 år, hvilket gør EPDM-membraner til et af de
mest miljøvenlige tagsystemer på markedet.

Mange anvendelsesmuligheder
Firestone RubberCover er et ideelt højtydende
tagsystem til forskellige anvendelser på flade tage på
maks. 150 m²:
•
•
•
•

Parcelhuse og/eller tilbygninger
Terrasser
Haveskure
Verandaer

•
•
•
•

Garager
Carporte
Tagrender
Kviste

RUBBERCOVER: NEM INSTALLATION
INGEN ÅBEN ILD, INGEN PROBLEMER
• Standardstørrelser:
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)
Andre mål kan fås på bestilling.

• Pakkes som: 1,80 m lange ruller
• Tykkelse: 1.1 mm
• Vægt: 1.35 kg/m2

RubberCover-membranens exceptionelle egenskaber
•
•
•
•
•
•

Uovertruffen holdbarhed
Uovertruffen punkteringsmodstand
Lav vægt
Miljøvenlig
Høj elasticitet (> 300 %)
Exceptionel fleksibilitet, selv ved lave
temperaturer (helt ned til -45 °C)
• Kan nemt tilpasses fremtidige ændringer
(f.eks. ekstra tagvinduer osv.)

• Fuldlimet system, som er kompatibelt med
Mange underlag, f.eks. krydsfiner, OSB-plade,
Firestone ISOGARD™ HD-afdækningsplader,
PUR/PIR-isolering og gamle bitumenbaserede
tagsystemer
• Giver mulighed for at indsamle og anvende
Regnvand.
• Egnet til grønne tage

RubberCover-systemets fordele
• Komplet tagsystem
• Nemt at installere
• Kræver ikke specialværktøj

• Installation uden brug af åben ild
• Ikke behov for vinkellister ved opkanter
• Få eller ingen samlinger, da der fås store
baner uden samlinger

Firestone og dennes autoriserede regionale partnere tilbyder regelmæssig entreprenøruddannelse i korrekt
installation af RubberCover-systemet. Kontakt os for at få nærmere oplysninger om kurser eller om uddannede
entreprenører i dit område.

RUBBERCOVER-TILBEHØR
Firestone har udviklet en komplet serie af tilbehør til at lette installationen af RubberCover-membraner og
samtidig opnå det bedste resultat med systemet på taget.

Bonding Adhesive

QuickSeam™ Flashing

Opløsningsmiddelbaseret kontaktklæber til klæbning
af RubberCover-membraner på kompatible underlag
som træ, PUR/PIR-isolering, beton, zink og gamle
bitumenbaserede systemer.

Selvklæbende EPDM-gummimembran til inddæk
ning af tagvinduer, tagrender, afløb, andre gennem
trængninger og reparationer.

QuickPrime™ Plus
Primer, som skal rense og præparere RubberCovermembraner før påføring af de selvklæbende produk
ter fra QuickSeam-familien.

QuickScrubber™
Pude og håndtag til påføring af QuickPrime Plusprimer.

QuickSeam™ Cover Strip
Selvklæbende
dækstrimmel
RubberCover-membraner.

til

samling

af

QuickSeam™ Corner Flashing
Rundt stykke semi-vulkaniseret EPDM-gummi, der
anvendes til inddækningsdetaljer, f.eks. indvendige
og udvendige hjørner, reparationer osv.

QuickSeam™ Pipe Flashing
til

ISOGARD™ HD
En 12,7 mm tyk, let HD-polyisocyanuratplade til brug
som dækplade. Anvendes som udjævningsoverflade
til installation af RubberCover-membraner og som et
kompatibelt underlag til den fuldlimede anvendelse
• Mål: 1.22 m x 2.25 m
• Vægt: 5 kg/plade

Denne brochure har udelukkende til formål at informere om Firestones produkter og specifikationer. Informationen kan ændres uden varsel.
Alle produkter og specifikationer er angivet med omtrentlige vægte og mål. Du bedes benytte den tekniske information på www.firestonebpe.
com for fuldstændig og detaljeret produktinformation. Firestone påtager sig ansvaret for levering af kvalitetsmaterialer, som opfylder Firestones
offentliggjorte produktspecifikationer. Hverken Firestone eller dennes repræsentanter arbejder med arkitektur, og Firestone giver derfor ikke
råd om og fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for de konstruktioner, som virksomhedens produkter kan tænkes anvendt i. Ejeren bør altid
søge rådgivning hos en kompetent bygningsingeniør, hvis der opstår tvivl om en konstruktions holdbarhed eller dens bæreevne i relation til
planlagte installationer. Firestone påtager sig intet ansvar for eventuelle konstruktionsproblemer eller for deraf følgende skadeserstatning, og
ingen Firestone-repræsentant er bemyndiget til at ændre denne ansvarsfraskrivelse.

DIN LOKALE KONTAKT::

www.firestonerubbercover.com
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Selvklæbende vulkaniseret EPDM-membran
inddækning af rørgennemføringer.

