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Tack för ert intresse I
VI uppskattar ert förtroende och ska göra allt vi kan för att överträffa era förväntningar.
Om Tectorius
Isotec-metoden har funnits i mer än tre decennier i Tyskland. Materialet som Tectorius använder har successivt
vidareutvecklats och vi har nu en unik patenterad försegling med ensamrätt för Norden. Tectorius AB bildades
2006 och är idag det ledande företaget i Sverige inom behandling av ytskikt på tak. Med en omsättning om ca
21 Mkr kommer vi att behandla 100.000 kvm tak i år. Vi har över 3000 nöjda kunder i Sverige, vilket vi vill se till
så att ni också blir.
Arbetsbeskrivning - Nedan följer en kort arbetsbeskrivning av vår process.
•
Högtryckstvätt av taket med lans. Vi använder enbart vatten, inga kemikalier kommer att användas.
•
Rengöring av fastigheten och städning av det närmaste området runtomkring.
•

•

•

Försegling (grundering) av betongpannorna. Vid den första strykningen blandas vårt patenterade
förseglingskoncentrat med det första lagret färg. Takpannorna blir helt vattentäta och får en slätare yta,
men är fortfarande diffusionsöppna (andas).
Vid den andra strykningen får taket sin slutfinish. Takpannorna sprutmålas med färg som innehåller
färgpigment, UV-skydd för hållbar färgnyans, samt algicider/fungicider (inkapslade i färgen) som
motverkar alg- och mosstillväxt.
Målning av plåtdetaljer på taket efter ert önskemål. Finns reservpannor så behandlas vi även 10
reserver och trasiga pannor på taket byts ut.

Allmän information

- Bra att veta inför takbehandlingen.

•

Vår behandling är snabbare än ett takbyte. Takets storlek, lutning och väderförhållanden är det som styr
vår verksamhet. Eftersom vi är väldigt beroende av fint väder, så delas arbetet ofta upp på två separata
tillfällen: rengöring respektive försegling/ytbehandling. Vi tar med oss all utrustning, presenningar etc.
även om det så bara gäller över natten.

•

•

Skiftande väder gör det ibland svårt för oss att ange exakt datum eller tidpunkt när våra arbetslag
kommer och arbetar på ert tak. De arbetar efter de aktuella väderförhållandena.
Eftersom våra arbetslag är mycket erfarna och arbetar självständigt, behöver ni inte hålla er hemma för
vår skull. Ni bestämmer själva om ni vill vara på plats eller någon annanstans.
Tectorius behöver tillgång till ett 230v eluttag för en färgblandare, och ett vanligt vattenutkast. Vi
behöver INTE ha tillgång inomhus. Det kommer att gå åt ca 3 kubikmeter vatten till tvätten.
Kuddar, utemöbler, lösa krukor och annat flyttbart, bör flyttas innan takbehandlingen påbörjas.

•

Vi rekommenderar starkt att ni har extra takpannor pannor hemma. Om vi behöver byta redan trasiga

•
•

pannor under arbetets gång eller om arbete ska utföras på taken i framtiden behövs pannor. Tectorius
tar inget ansvar för trasiga pannor och vi förbehåller oss rätten att avbryta arbetet ifall reservpannor ej
finns på plats.
Vi är fullt försäkrade och kunden är aldrig ansvarig för oss eller vår verksamhet.
Tveka inte att kontakta er besiktningsman eller kontoret ifall ni undrar över något eller om problem

•
•

skulle uppstå.

Med vänlig hälsning
Tel direkt: 0768-16 3914
Tel växel: 036-12 72 40
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