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80% keramisk isolerande termisk barriär 
ThermaCote förbättrar isolering kontroller fukt och förbättrar utseendet på ditt tak, allt i ett! 
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ISOLERING VATTENTÄT ANTI-FUKT ANDNINGSBAR 



   
 

 Themisk isolering av tak: 
   Varför är den viktig? 
 
30% av energiförlusten på en byggnation försvinner via taket, därför är isolation av 
tak en viktig åtgärd. 

 
 
 ThermaCote är en beläggning  
 som skapades i USA 1985.  
 En hållbar lösning för  energi 
 besparing och termiskt skydd för  
 industri och byggnader.  
 Sedan 2012 har ThermaCote 
 används Europa. 
 
 Temperaturerna ökar för  
 varje år. 

 
På sommaren lagrar taket värme 
som orsakas av  
solsken. Luftkonditionering verkar 
vara det enda sättet  
att få ner temperaturen inomhus.  
Luftkonditionering och  
fläktar står för 20% av  
världens totala energiförbrukning. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ThermaCote appliceras på alla 
typer av tak (plåt, eternit, 
tegelpannor, takpapp, takdukar 
på platta eller sluttande tak.) 
Resultatet visar en minskning av 
temperaturen med ca 40%. 
 

 
 
Vår termiska 
beläggning har många 
fördelar. 

 
• Applicerbar genom ett lager 

– och fungerar som ett 
Gortex skydd. 

• Lätt produkt som inte adderar 
vikt till konstruktionen. 

• Miljövänlig 
• För bort fukt i byggnaden 
• Slitstark produkt som 

minskar  
• Hållbart skydd tack vare dess 

certifierade keramiska 
teknologi. 

• Förhindrar rost.

 
 

ThermaCote garanterar varaktig isolering    
och termisk komfort under alla årstider. 
ThermaCote hjälper till att skydda miljön 
genom att minskar användandet av 
energi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  ThermaCote, den isolerande och effektiva  
  termiska barriären för att hålla sig sval.  

 
 
 
Vill du förvara och skydda dina varor eller din utrustning under de bästa förutsättningarna? 
Minska värmen i byggnader på sommaren och hålla den på vintern? 

 
Oavsett om det gäller industribyggnader, jordbruk, logistik eller kommersiella fastigheter, minskar 
du din energikostnad, samtidigt som du förbättra komforten. Du minskar att uppvärmningen av 
byggnaden under sommar och behåller den under vintern. 

 
Med oss, spara upp till 40% energi och under en lång tid! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ThermaCote : 

• Finns i 55 färger    •      Snabb application 

• Går att applicera direkt på het yta   •      Motverkar kondens 

• Skyddar och förlänger livslängden på ditt tak  •      Reducerar temperatur med upp till 40% 
 

Thermacote är godkänd av ECRC – European Cool Roof Council, för dess förmåga att  
öka isoleringen av solens reflektion på tak. 

83% av solens 
reflekterande energi från vägg 
eller takytor  

Tak alt väggytans kapacitet för 
att returnera absorberad 
värme 
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Intertek ISO 9001:2008 
UL® Classified 
USGBC Member 
Abu Dhabi Quality & Conformity Council 
Better Business Bureau Member 
CRRC 
MAS Certified Green 
US Department of Commerce 
Collaborative for High Performance Schools 
ENERGY STAR Certified Roof Product 
ECRC Rated Product 
LNE 
CRESTEB 
ICC-Es International Code Council 
CE EN 1504-2  


