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2K-produktserien för genomföringar
Hundraprocentigt tätt undertak

Modern täthet för taket
Redan för 25 år sedan lanserades VILPE®-undertaksringen, som reformerade takbyggandet
och förhindrade att fukt och kondensvatten rinner in genom hålet i undertaket.
Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen och täta undertaket hundraprocentigt.
Den nya patenterade tvåkomponentstätningen (2K) för undertak säkerställer en helt vattentät sammanfogning mellan taktäckningen och undertaket.
I och med det nya 2K-undertaksbeslaget lanserar VILPE® en hel 2K-produktserie för genomföringar. Serien omfattar de bekanta VILPE®-genomföringarna som har kompletterats med den
nya generationens tätningslösning.
Ta redan nu del av morgondagens takbyggande!
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VILPE® 2K-undertaksbeslag
- BRA BLEV ÄNNU BÄTTRE
Tätningens uppgift är att hindra snö, regn och kondensvatten att tränga in från
vattentaket till mellantaket och skada konstruktioner och isoleringar. Nu har vi
utvecklat en ny produkt som ingår i VILPE®-familjen och som passar just detta
ändamål: 2K-undertakstätning.
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Det nya patenterade tvåkomponents VILPE® 2K-undertaksbeslaget är en förbättrad
version av VILPE®-undertaksring som funnits på marknaden redan i 25 år. Den nya
tvåkomponents 2K-tätningen har i underkanten en plastring som fäst som den gamla
undertaksringen i taktläkterna och därifrån fortsätter 2K-tätningen sömlöst som en
böjbar gummikrage ända till genomföringens övre kant. I den nya lösningen täcker
gummikragen hela springan mellan undertaket och täckmaterialet och hindra så
vatten och snö att tränga in i konstruktioner och isolering.
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Vad gör VILPE® 2K-undertaksbeslaget till en överlägsen lösning?
• Lätt och snabb att montera
• 100 % täthet mellan under- och yttertak
• Passar ihop med alla VILPE®-genomföringar
• Passar ihop med moderna undertak, även sådana som andas
• Fyller de allt stramare byggnadsbestämmelserna
• Innehåller alla monteringstillbehör
VILPE® 2K-undertaksbeslaget ingår i alla genomföringar i 2K-serien och kan även
köpas separat som tilläggsprodukt. VILPE® 2K-genomföringsprodukter ﬁnns att fås
som lagervara hos de ledande VVS-grossister i hela Skandinavien.

Kan fästas i takläktarna från
ﬂera ställen än tidigare

Den ﬂexibla gummikragen kan fästas
lätt i piggarna i genomföringen

Vassare piggar tränger igenom
undertaket lättare än förut

Gummikragen kan justeras lätt
under monteringen

Den sömlösa tätningskragen
garanterar fullständig vattentäthet
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Besöksadress
VILPE Sverige AB
Bergkällavägen 32
192 79 Sollentuna

Försäljning och
teknisk stöd
Tel. 073 386 9420
sales@vilpe.com
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Gummikragen täcker springan mellan
genomföringen, oberoende av höjden
på mellanutrymmet

