Polyuretan sprayisolering - taksystem

Den bästa spray foam och
coating lösningen...
• Väderbeständig
• Energibesparande
• Reparera vs byta ut
• Förnybar
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En lösning för att spara energi och vattentäta
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SCANDINAVIA

Fördelar med Foam-LOK
Roofing System

THERMO-FLEXTM
AKRYLELASTOMERISK
COATING

FOAM-LOK® ROOFING SPRAY FOAM
Lapollas Foam-LOK 4G spray polyuretan isolering är speciellt designad

• Förnybar

för att leverera ett högpresterande, fullt vidhäftande taksystem, som

• Självreflekterande

både isolerar och vattenskyddar alla sorters tak och former. Foam-

• Full vidhäftning
• Vattentät

Thermo-Flex är en akrylelastomerisk
vattenbaserad coating, framtagen för att
skydda, täta, reflektera solenergi och
förnya taket.
När det används över Foam-LOK 4G
polyuretan isolering tillhandahåller
systemet ökade energibesparingar och
det är dessutom vattentätt för att skydda
byggnaden.
Thermo-Flex använder en 100%
akrylpolymer-teknik och är idealiskt för
lågsluttande tak, med ett positivt
dränage, både på nya tak och tak som
renoveras. Akrylelastomer ger dig en
ekonomisk lösning.

LOK skapar ett helt sömlöst membran som tar bort behovet av spikar
och skruvar och är idealiskt för lågsluttande tak, både på nya och
renoverade projekt.

• Inga spikar eller skruvar
• Sömlöst foam-membran
• Motståndskraftig mot hårda
vindar
• Sömlöst coating-membran
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• Helt anpassningsbar
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Spray Polyuretan Foam och Coating System
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Skydd under byggnadens hela livstid

®

THERMO-SILTM SILIKON
ELASTOMERISK COATING
Thermo-Sil är en silikonelastomerisk
högsolid coating, designad för att
skydda ditt tak. Silikon är en fukthärdad
tak-coating som har en hög prestanda
även i det tuffaste klimatet.

SUBSTRAT

Lapollas Foam-LOK 4G spray foam och Thermo-Flex Coating är
ett väldigt hållbart taksystem, utvecklat för att skydda, vattentäta

Thermo-Sil klarar stående vatten, kemisk
exponering och har exceptionella
temperaturkontrollerande egenskaper.

och isloera både kommersiella tak och bostadstak. Foam-LOK 4G
spray foam tar helt bort behovet att behöva flera olika produkter
som vanligtvis används. Systemet har full vidhäftning och du

FÖRE

behöver inte använda dig av traditionella tillägg. Det hindrar alla
Thermo-Sil finns i low-solids och highsolids och ger dig precis som ThermoFlex ett fantastiskt skydd, oavsett tak

köldbryggor utan att påverka underlagets egenskaper. utan
förstärker konstruktionen och konserverar den applicerade ytan.
Genom årtionden av bevisad prestanda på några av världens
FOAM-LOK™

högsta byggnader, har Lapolla Roof Coating Systems erbjudit
toppteknologiska lösningar, vilka inkluderar Thermo-Flex som är en

Standard
Built-Up Roof

100% akrylelastom, och Thermo-Sil Silicon Coating. Båda systemen

ROOF DECK

Base Coat

har använts under en lång tid, med väldigt hög prestanda.

Foam-LOK
taksystem minskar
dina
kostnader vid takrenoveringar eftersom du
inte behöver flera olika produkter!

Top Coat
Spray Polyurethane Foam

EXCESSIVE RADIANT HEAT

EFTER

SIGNIFICANTLY REDUCED
RADIANT HEAT

