
Goda anlednin2ar att välja Tectorius

1. Förnvar taket
På takpannor äldre än 25-30 år har ytskikt och färg eroderats bort. Kvar finns naken betong
som är porös och vattengenomsläpplig. Mossa och alger hittar lätt fäste, undertaket åldras
snabbare och frostsprängning försämrar i snabb takt betongens kvalitet. Inom kort är taket så
dåligt att ett takbyte är oundvikligt.
Tectorius återställer slitytan i tre steg och gör taket vattentätt igen, samtidigt som vi
förhindrar att mossa och alger får fotfäste. Du förlänger takets livslängd med ca 25 år, höjer
husets värde och får ett tak med en fräsch och fin färg som du väljer själv.

2. Klimatsmart

Genom att behandla och återställa befintligt material lämnas ett betydligt mindre ekologiskt
fotavtryck jämfört med att lägga nytt tak.
Vi arbetar med miljöledningssystem för en hållbar utveckling. Tectorius väljer medvetet
material som är miljövänliga och vattenbaserade. Vi producerar förnyelsen av ditt tak på
plats, vilket inte bara innebär mindre onödigt C02-utsläpp för transportkostnader av nytt
material utan också den stora energiåtgång det tar att producera nya pannor. Nyproduktionen
är en bov för miljön, vi behandlar ditt befintliga tak och du blir samtidigt delaktig i en
miljöinsats!

3. Sparar penear
Priset varierar efter de specifika omständigheterna för just ert tak (storlek, lutning etc.) men
generellt är kostnadsbesparingen 60-75% jämfört med att lägga nytt tak

4. Garanti

Tectorius ger 10 års garanti på betongtak. Garantin innefattar att slitytan sitter kvar som den
ska under hela garantiperioden och håller ert tak helt, torrt och säkert.

5. Kvalitet

Tectorius är ledande i Sverige på tak behandling och med vårt patenterade
förseglingskoncept uppnår vi de bästa resultaten i denna kategori.
Tectorius har ensamrätt på tyska Mefferts Farbwerkes AG's produkter i Sverige och anlitar
endast professionellt utbildade hantverkare på Mefferts Produkter.
Med flera tusen nöjda kunder i Sverige och med över 30 års erfarenhet av behandlingen i
Tyskland har vi, efter att ha varit först med att ta in denna metod i Sverige, etablerat ett
gediget varumärke under 8 års tid.

6. Trye~het
Vi behandlar betongtak med mycket gott resultat men innan behandlingen utför vi alltid en
noggrann besiktning. Syftet är att kontrollera takets helhetsskick och att en behandling ska
vara lönsam för kunden. Oftast är pannor och underlag i tillräckligt gott skick för att tåla en
behandling av oss men i de fall taket inte är av tillräckligt god kvalitet meddelar vi om detta.
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