
Induktion fäster tätskikt på låglutande tak utan penetrering

SFS intec lanserar isoweld 3000, ett egenutvecklat induktionsverktyg för infästning av tätskikt på låglutande

tak. Infästningen, som tack vare att den görs med induktion, ger en optimal täthet då tätskiktet

inte penetreras (se filmklipp). Enligt företagets beräkningar kan isoweld 3000 dessutom bidra till

kostnadsbesparingar på upp till 20 procent tack vare arbetsförfarandet.

Induktionsverktyget är nyckelkomponenten i SFS intecs nya system som också innehåller en

uppsättning kraftfulla magneter. Magneterna har till uppgift att, efter uppvärmningen, dels skapa

ett tryck på tätskiktet mot metallbrickan för att optimera sammanfogningen dels kyla ner

metallbrickan. Induktionsverktyget som SFS intec nu lanserar passar takarbeten med både PVC-

och TPO-membran.

– Metallbrickornas uppgift är att säkra tätskiktet så att det är fäst dikt mot underlaget, säger Stig-Ola

Eklund, försäljningschef på SFS intec AB. Vår lösning gör det möjligt att lägga ut breda tätskikt vilket bland

annat spar tid för takläggaren.

Motsvarande traditionella lösningar innebär att, efter det att tätskiktet lagts ut, infästningar görs med

skruvförband vilka av förklarliga skäl penetrerar membranet. Med SFS intecs system görs förberedelsen av

infästningen innan tätskiktet läggs ut.

Anpassar värmen till omgivande temperatur

Sedan många år tillbaka har SFS intec drivit utvecklingen gällande infästning av tätskiktsmembran och

isolering till låglutande tak.

– Nya isoweld tillför ett helt nytt arbetssätt där, istället för traditionella mekaniska lösningar,

induktionsvärme bidrar till fastsättningen av tätskiktet på låglutande tak, säger Stig-Ola Eklund. Lösningen

ger flera fördelar men den främsta är kanske just att tätskiktet förblir helt tätt då det smälter fast mot de

förmonterade metallbrickorna.

Induktionsenheten sitter till höger på verktyget, motsvarande arm på vänster sida mäter bland annat

omgivande temperatur. Elektroniken i isoweld anpassar sedan induktionseffekten till den uppmätta

temperaturen så att tätskiktet alltid fäster maximalt oavsett om det är varmt eller kallt ute.

I systemet ingår också ett handhållet induktionsverktyg som, via kabel, kopplas till isoweld 3000. Den

handhållna enheten är tänkt att användas i trånga eller på annat sätt svåråtkomliga utrymmen.

Ergonomisk lösning

Perfekt svetsning garanteras med hjälp av flera inbyggda säkerhetsfunktioner och isoweldsystemet är

dessutom mycket användarvänligt och ergonomiskt då installationen gör i upprätt position.

– Alla infästningssystem som vi säljer är utvecklade och tillverkade av SFS

intec i egen verksamhet, huvudsakligen i Schweiz, säger Stig-Ola Eklund.

Precis som våra övriga verktyg är isoweld utvecklad i samråd mellan och

företagets experter och våra kunder.

Induktion

Tekniken som används vid arbetet med isoweld handlar som sagt om induktiv värmning. Det är en process

som används för att värma elektriskt ledande material. I isoweld sitter en induktionsspole som genererar ett

magnetfält. När metallbrickan i isoweldsystemet hamnar under induktorn induceras virvelströmmar i

arbetsstycket. Virvelströmmarna värmer upp materialet och den uppkomna värmen smälter i sin tur fast

tätskiktet mot metallbrickan. Den största fördelen i detta arbetsförfarande är att membranet inte penetreras

men lösningen är även energieffektiv och miljövänlig.


