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Easy Cover är e   EPDM gummimembran system avse   för a   skapa täta och säkra tak, genom a   
reducera antalet skarvar och sömmar  ll e   minimum. En mycket speciell varmsvetsningteknik 
används för a   svetsa samman EPDM gummi längderna på fabriken, under kontrollerade former. 
Genom a   använda denna unika teknik skapar man e   taksystem som möjliggör taktäckning 
av stora ytor med så få membrandelar som möjligt, helst med e   enda homogent stycke EPDM 
membran.

Det fi nns stora fördelar med a   arbeta med så stora EPDM membran som möjligt. Genom a   an-
vända stora EPDM membran för taktäckning reduceras antalet sömmar på taket. Följaktligen hålls 
riskerna för läckage  ll e   minimum. Färre arbetsmoment på taket gör a   takläggningsarbetet 
med Easy Cover går snabbare, säkrare och eff ek  vare.

Easy Cover appliceras/läggs på tak utan öppen låga, är resistent mot rö  ernas penetra  on, är 
brandsäker (NEN 6063), är resistent mot UV och ozon och har en eff ek  v livslängd på minst än 50 
år (SKZ studier, mars 2001).

Easy Cover FR är e   membran som är speciellt utvecklat för a   uppfylla den stränga standarden 
för brandsäkerhet (NEN 6063).

Easy Cover är idealiskt lämpad för gröna tak, membranisolering av terrasser och löst lagd under 
ballast.
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 Teknisk Data
      

  Polymer      EPDM   
  
  Fysikaliska egenskaper och test metod   Specifi ka  on   Erhållet värde
    
  Rullängd       20 x 1,4 m   
  Tjocklek              mm 1,2 / 1,3 / 1,5 / 2,0 mm    
  Dimensionsstabilitet (l/t) (EN1107-2)             % max. 0,2   0,08 / 0,05
  Bro  öjning (l/t) (EN 12311-2B)             % ≥ 400    530 / 480
  Draghållfasthet (l/t) (EN 12311-2B)          N/mm² ≥ 8.0     8,7 / 8,6
  Rivmotstånd (l/t) (EN 12310-2)             N ≥ 25    40 / 62    
  Skarvegenskaper
 Bark (peel) styrka (EN 12316-2)        N/50mm ≥ 50    69
 Skjuvstyrka (EN 12317-2)        N/50mm ≥ 200    282
  Brandtekniska egenskaper (EN 13501-1)        - Class E    Class E
  Externt brandmotstånd (EN 13501-5)        - Pass    Pass
  Resistens sta  sk last (EN 12730)               kg ≥ 25    25 
  Dynamisk stans (EN 12691)              mm ≥ 300    300    
  Bitumenkompa  bilitet (EN 1548)               - Pass    Pass
  Rotresistens (EN 13948)                - Pass    Pass    
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