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BAKGRUND
 
Alla stora upptäckter sker oftast av en slump. Och år 
1835 var det just slumpen som gjorde att den franske 
kemisten Henri Regnault upptäckte polyvinylklorid, 
vars mest kända förkortning är PVC (Poly Vinyl Klorid). 
PVC är en termoplast som användes för första gången 
1930, då som rännor för byggnader, men det var efter 
andra världskriget som termoplasten fick en plötslig 
industriell utveckling.

Nu för tiden tillverkas PVC av ultramoderna 
kemiföretag runt om hela världen. Olika 
tillverkningsteknikerna för PVC har varit föremål för 
omsorgsfulla studier under de senaste årtiondena, 
i synnerhet när det kommer till PVC-materialets 
påverkan på miljön och säkerheten för dem som 
arbetar med materialet.

TPO (eller FPO), är till skillnad från PVC sammansatt 
av termoplastiska polyolefiner. Förkortningen TPO 
står för Termoplastisk POlyolefiner (eller Flexibel 
Polyolefin).

De här takdukarna tillverkas med polypropylene 
polymer och innehåller inte mjukgörare. De har 
en utmärkt resistens mot UV-strålar och kemiska 
produkter.

PVC-takdukar gjorde sin entré inom tätskiktssystem 
i slutet av 1960-talet och tack vare deras tekniska 
karaktärsdrag blev de lösningen på alltmer växande 
konstruktionskrav. Dessa takdukar passar för alla 
sorters underlag och lutningar.
Monteringsmetoderna kan variera:
• Ballasterade
• Limmade tak
• Mekaniskt infästade tak

FLAG:s erfarenhet sträcker sig tillbaka till tiden då PVC:s 
vattentäta takdukar introducerades på marknaden. 
FLAG (tidigare FLEXON ITALIANA) drar nytta av sina 
samlade erfarenheter från produktion och montering 
av tätskiktsdukar både för arbeten under mark och för 
hydraulikjobb. År 1963 började FLAG ta fram vattentäta 
system och sedan 1970 har vi vattentäta lösningar för 
byggnader.

Sedan dess har FLAG utvecklat och tagit fram innovativa 
lösningar för att uppfylla de olika tekniska krav som 
finns på den internationella marknaden.

FLAG är en föregångare inom användningen 
av vattentäta TPO-takdukar. Under 1990-talet 
introducerade FLAG polyolefiner (polyeten och 
polypropen) i sitt produktionsspann.
De första monteringarna förverkligades inom 
hydraulikbranschen där tusentals kvadratmeter har 
lagts.

I slutet av 1990-talet börjar FLAG använda nya polyefiner 
som finns tillgängliga på marknaden, mer flexibla, 
praktiska och lätta att svetsa.

Tack vare dessa första lyckade erfarenheter, och tack 
vare forskningsarbetet och utvecklingsresultaten som 
uppnåtts via ett samarbete med flera tillverkare inom 
råmaterial kunde företaget sätta upp takduken som 
snabbt blev ytskiktet FLAGON TPO.

År 2009 tillägnades en helt ny produktionslina åt 
FLAGON TPO, linje 3, en av de mest effektiva och ledande 
i världen.
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PVC CO-EXTRUDERING

Under den här processen matas materialen från varje enskild 
batch (plastmassa, mjukgörare, stabiliserare, pigment m.m.) in 
i en cylinderkammare.

Där hettas de upp och pressas in i ett extruderingshuvud och 
valsas sedan genom en kalender. Takdukens tjocklek justeras 
automatiskt av en elektrisk kontroll när extruderingshuvudet och 
kalendern öppnas. 

Sådant material är en icke-armerad takduk med stor elasticitet 
och stort motstånd mot statisk och dynamisk punktering.

Med den här processen kan även tvåfärgade takdukar med ett 
signallager tillverkas.

Det är också möjligt att co-extrudera enskilda lager av homogent 
material direkt på ytan av armeringen, för att uppnå en 
förstärkt PVC (polyesterarmering) eller stabiliserad takduk (med 
glasarmering).

EXTRUDERING

Detta är en tillverkningsprocess som skapar vattentäta takdukar 
där armeringen blir en del av duken.

Processen breder ut en blandning av en trögflytande plastmassa 
på ett horisontellt underlag. Blandningen innehåller PVC, 
mjukgörare, stabiliseringsmedel, pigment m.m. och utgör de 
slutliga karaktärsdragen hos takduken. 

Efter extrudering stelnar plastmassan genom en 
framställningsprocess som uppstår under upphettning. 
Takdukarna som tillverkas genom extrudering är på så vis 
sammansatta av fyra lager med olika utformning och med en 
polyesterarmering eller glasarmering mellan det andra och det 
tredje lagret, precis i mitten.

Den här tillverkningsprocessen skapar en molekylär bindning 
mellan de fyra lagren och man får på så vis fram en homogen 
och flexibel duk. Denna kan kombineras med en fiberduk 
på undersidan av takduken (för renovering av gamla tak eller 
limmade tak) eller möjliggör läggning på material som inte är 
kemiskt kompatibla med PVC-P. 

Extruderingsprocessen kan även göra tvåfärgade takdukar med 
ett signallager.

TPO CO-EXTRUDERING

Det exklusiva produktionssystemet som tagits fram av Flag för 
den här typen av takdukar fastställer en direkt co-extrudering 
på båda ytorna av armeringen. Detta garanterar en homogen 
och stabil produkt med signallager. 

Detta är den viktigaste delen i den syntetiska takduken från 
FLAGON TPO den kompletta omslutningen av armeringsnätet 
inuti takduken.

FLAGON TPO:s takdukar är armerade med polyesterarmering 
och/eller stabiliserade med glasfiberarmering i enlighet med 
monteringsbehoven och är därför alltid effektiv och estetiskt 
perfekt.

Alla takdukar från FLAGON TPO:s kollektion är tillverkade 
genom co-extrudering och finns i en tvåfärgad version med ett 
signallager som gör det möjligt att tillverka en takduk med olika 
egenskaper.

Takduken med signallager garanterar att hål eller revor på den 
upptäcks direkt eftersom dessa kommer visa den underliggande 
mörka färgen.

PRODUKTIONS- 
PROCESSER
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 Avfallshantering av plastmaterial utförs huvudsakligen av:

 + godkänd avfallsanläggning

 + förbränningsanläggning

 + återvinningstation

GODKÄND AVFALLSANLÄGGNING

PVC
PVC-avfall har ingen direkt miljöpåverkan eftersom mikroorganismerna 
i marken förstör de mjukgörare som finns i produkterna, men angriper 
inte polymerfraktionen som är kemiskt neutral.

TPO
Hanteringen i en avfallsanläggning och som utförs i enlighet med 
gällande lagar i området utesluter alla miljörelaterade problem 
eftersom råmaterial och de fästmaterial som används är neutrala 
och helt stabila. Mikroorganismerna i marken angriper inte 
polymerens struktur.

Inte desto mindre är avfallshanteringen i en anläggning det mest 
miljövänliga sättet att behandla en TPO-takduk i slutet av dess 
livslängd eftersom energin som fortfarande finns i takduken inte 
kan tas tillvara.

FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNING

FLAGON
MILJÖHANTERING

PVC
Enligt nya regler måste anläggningar för avfallsförbränning vara 
utrustade med energiåtervinningssystem. Denna återvinning sker 
genom att termisk eller elektrisk energi utnyttjar värmeeffekten 
som finns i avfallet. PVC, även om det representerar endast 
en liten mängd avfall, bidrar positivt till energitillförseln. 
Värmeeffekten från PVC är mittemellan den från papper och den 
från trä. Den största invändningen mot PVC handlar om att det 
möjligtvis bildas dioxiner under förbränningsprocessen .

Flera försöksstudier har visat att bildandet av dioxin inte beror 
på PVC-materialet utan det är vid förbränningen av organiska 
material i närvaro av klor som dessa mikroföroreningsämnen 
uppstår. Den totala klorhalten i MSW (fast kommunalt avfall) 
är, i ett genomsnitt under 1 % och är främst hänförlig till andra 
material som innehåller salter eller klor, såsom organiska avfall, 
papper, trä m.m. I moderna anläggningar för MSW-förbränning 
görs förbränningen i temperaturer som inte understiger 
950° C och som har en efterbrännkammare som har en bred 
säkerhetsmarginal och uppfyller förordningen om intaget av 
mikroförorenandeämnen i luften.
 
TPO
Förbränningen av TPO-membran i en modern förbränningsanläggning 
och i enlighet med gällande säkerhetsbestämmelser påvisar inga 
problem för miljön. Pyrolysprocessen utvecklar gaser som inte är 
särskilt förorenande för den omgivande atmosfären. Den oorganiska 
fraktionen genomgår en oxidationsprocess och kan därför, efter 
lämplig neutralisering, deponeras på en avfallsanläggning utan att 
miljön tar skada.

Bidraget från en förbränningsanläggning till energibalansen är 
positiv eftersom värmeeffekten från polymermaterialets höga 
energinivåer utnyttjas. Neutralisering av förbränningsgaser och 
fast avfall som härrör från pyrolys har nått höga säkerhetsnivåer 
både vad gäller förvaltningen av förbränningsanläggning och för 
att skydda miljön.

Förbränning rekommenderas särskilt när TPO-membranet är 
smutsigt eller förorenat av ämnen i luften.

3. ÅTERVINNING
 
PVC
Ur en teknisk synvinkel är PVC ett av de enklaste plastmaterialen 
att återvinna. Den mekaniska återvinningen är enkel och har 
ingen påverkan på miljön. När takduken är åtskild av olika 
material sköljs PVC-duken, andra typer av avfall tas bort och 
skärs ner i flingor. Nu är det återvunna PVC-materialet klart för 
att återanvändas och på så vis behålla många av sina fysiska och 
mekaniska egenskaper oförändrade.

Efter en ytterligare tillsats kan materialet återanvändas genom den 
tidigare beskrivna omvandlingscykeln. I Flag produktionsanläggningar 
krossas och återinförs allt restmaterial från bland annat spillmaterial 
och färgförändring i produktionscykeln. 

När det gäller återanvändning av EOL-produkter är ett samarbete 
mellan PVC-tillverkare, konverteringsföretag, PVC-återvinningsföretag, 
användare av PVC-produkter och reglerande myndigheter på gång. 
Deras syfte är att dra upp en rad riktlinger för återvinningshanteringen.

För att bidra till den här återanvändningen och återvinningsprocessen 
följer FLAG det europeiska konsortiets föreskrift ROOFCOLLECT för 
återvinning av vattentäta membran och återanvändning av det vid 
produktionen av skydds- och separationsskikt .

TPO
Den mekaniska återvinningen har ingen påverkan på miljön. 
Produktionsavfallet återanvänds för närvarande vid framställningen 
av membranen och ersätter delvis råmaterialen vilket bidrar till en 
redan gynnsam miljöbalans.

När TPO-membran är uttjänade kan de lätt återvinnas, vilket motiverar 
den nödvändiga kostnaden av att samla in och behandla membranen 
och den energi som går åt för att återanvända dem.

De möjliga föroreningskällor som kommer från återvinningsverksamheten 
kan jämföras med dem som beskrivs i den traditionella produktionen. 
Flags produktionsavdelning har redan utfört tester i syfte att tillverka 
membran med sekundär funktion t.ex. skydds- eller separationsskikt.

Det här valet beror på det faktum att den normala åldringsprocessen 
hos polymerstrukturen och restprodukter från reningsprocessen av 
TPO-membran inte föreslår att de kan användas vid framställning av 
nya FLAGON TPO-membran.
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FLAGON PVC

 + Flexibilitet vid låga temperaturer

 + Okänslig för temperaturväxlingar

 + Hög mekanisk hållfasthet

 + Statisk hållfasthet och slagseghet

 + Uppfyller B ROOF T2

 + Brandtekniska egenskaper klassificering BROOF T3 

(brandsäker specialversion)

 + Motstånd mot rotgenomträngning och mikroorganismer.

 + Ruttnar inte

 + UV-beständig 

 + Två standardfärger (RAL 7047 ljus grå och RAL 7012 mörk 

grå) och ett brett urval av färger (RAL-nyanser) på förfrågan

 + SILVER ART & COPPER ART exklusivt av FLAG

 + Ingen öppen låga vid applicering

 +  Återvinningsbar

 + Självslocknande

 + Lätt att svetsa

 + Lång livslängd

 + Flexibel vid låga temperaturer

FLAGON TPO

 + Lång livslängd och bra egenskaper mot miljöföroreningar

 + Utmärkta svetsegenskaper

 + Flexibilitet vid låga temperaturer

 + Kompatibel med de flesta isoleringsprodukter

 + Hög mekanisk hållfasthet

 + Statisk hållfasthet och slagseghet

 + Motstånd mot rotgenomträngning och mikroorganismer

 + Ruttnar inte

 + Två standardfärger (RAL 7047 ljus grå eller RAL  7012 mörk 

grå)

 + Säkerheten av en flamfri byggplats. Varmluftssvetsa eller 

limma

 + Flagon TPO-takdukar har lång hållbarhet. Laboratorietester 

(vid FLAG & LyondellBasell) förutspår ett liv längre än 25 år

 + Byggnader med FLAGON TPO som monterades för mer än 

15 år sedan visar inte några tecken på åldrande i jämförelse 

med dukens ursprungsskick

 + Den brittiska myndigheten BBA, (British Boards of 

Agreement) utfärdade ett intyg om överensstämmelse 

(Certificate No 00/3750) för Flagon TPO (typ FLAGON EP/PR) 

med en hållbarhet över 25 år

 + FLAGON TPO har tack vare sin flexibilitet med olika 

byggnadsmaterial alltid harmoniserat med omgivande 

byggnader och miljö

 + Dess motstånd mot mikroorganismer och rötter gör den till 

den perfekta lösningen för gröna tak

 + FLAGON TPO:s takdukar väger vid samma tjocklek 25 % 

mindre än PVC-takdukar och är bättre överensstämmande 

med kriterier rekommenderade av HQE (High Environmental 

Quality)

FÖRDELAR MED 
FLAGON
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FLAGON
TAKDUK MED
METALLIKNANDE
UTSEENDE
FLAG COPPER ART och FLAG SILVER ART förenar traditionella material med modern teknik. Systemen är vattentäta 
och enkla att montera samtidigt som de erbjuder samma snygga utseende som traditionella plåttak och har 
fördelarna av dagens teknik för vattentäta tak. 
 

Profillisten är gjord av samma material som takduken och därför 
får taket samma karaktär som ett plåttak.

Det patenterade tillverkningssystemet garanterar utseendemässigt 
värdefulla egenskaper:

 + SILVER ART bevarar sin färg helt oförändrad över tid.
 + COPPER ART utvecklar en patina när den utsätts för väder, 

vind och oxideringsprocessen, vilket gör att takdukens 
färg ändras från en metalliknande gulbrun färg till en 
metalliknande mörkbrun som på traditionella koppartak

Resultatet är ett system som är lätt att montera, så gott som 
underhållsfritt, rostar inte och drabbas inte av köldbryggor.

 

 
 KARAKTÄRSDRAG FÖR COPPER ART 

OCH SILVER ART 

 + Mycket högt mekaniskt motstånd

 + Stor brottöjning

 + Utmärkt motstånd mot UV-strålning

 + Enkel att montera även på mer komplicerade 
konstruktioner

 + Underhållsfri 

 + Mycket lång livslängd
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SOPREMA AB - SOPREMA AS | Diabasgatan 12 A1 - 254 68 Helsingborg | Tel: 08 64 63 500 | info@soprema.se | www.soprema.se

SOPREMA lägger stort värde på kvalitet och arbetar följaktligen enligt det internationellt erkända kvalitetssystemet ISO EN 9001:2008, i vilket systemet verifieras oberoende och certifieras. 
SOPREMA förbehåller sig rätten att allteftersom kunskap och tekniker utvecklas ändra sammansättning och användarvillkor för sina produkter utan föregående meddelande

SOPREMA STÅR TILL TJÄNST !

Vill du komma i kontakt med en av våra 
säljare?

Behöver du tekniskt råd för att lägga 
våra produkter?

Var vänlig att kontakta vår kundtjänst 
på: +46-(0)8-64 635 00

Du hittar mer information på:  
www.soprema.se   


