Vi har allt ni behöver
för nybyggnation

Radonhalter går alltid att sänka.
Vi har allt ni behöver.
bmisverige.se

Radonskydd
under grunden
MEMBRAN

Gas- och radonmembran RAC 800
Material i flera skikt av PE med extra
aluminiumlager och förstärkningsnät
av polyester. Monteras med fördel i
schaktbotten under grunden.

TILLBEHÖR

Geotexil N3
För mekaniskt
skydd mot
membranet.

Elotene
Självklistrande och elastiskt
skarvmembran, används
tillsammans med gummistos.

Radonbrunn
Används för villor, ventilationskapacitet upp till ca 200 m2.

Gummistos
Av EPDM, för tätning av
genomföringar.

Självklistrande stos
Med gummikrage, för tätning
av genomföringar.

Geobutyltape
Åldringsbeständig och
dubbelhäftande skarvband av
butyl, för tätning av skarvar.

Butylfogmassa
För limning och som extra
säkerhet vid tätning av t ex
skarvar eller hörn.

Tätningsmassa EasiPour
Flytande tätningsmassa,
används runt komplicerade
genomföringar.

Tätningsband
Används tillsammans med
Tätningsmassa EasiPour.

Infästningslist
För enkel avslutning av
radonmembran uppdragen
mot vägg.

Radonskydd i
grundkonstruktionen
MEMBRAN

Radonmembran RMB 400
Ett flerskiktsmembran av PE och
förstärkningsnät av polyester.
Monteras i isoleringslagren
i grundkonstruktionen eller direkt
på grunden.

TILLBEHÖR

Radonbrunn
Används för villor, ventilationskapacitet upp till ca 200 m2.

Självklistrande stos
Med gummikrage, för tätning
av genomföringar.

IcoCorner
Förfabricerade hörn för
enkel tätning av hörnor.

Radon multitape butyl
Åldringsbeständigt
enkelhäftande skarvband för
att skarva ihop membranet.

Geobutyltape
Åldringsbeständig och
dubbelhäftande skarvband av
butyl, för tätning av skarvar.

Butylfogmassa
För limning och som extra
säkerhet vid tätning av t ex
skarvar eller hörn.

Tätningsmassa EasiPour
Flytande tätningsmassa,
används runt komplicerade
genomföringar.

Tätningsband
Används tillsammans med
Tätningsmassa EasiPour.

Infästningslist
För enkel avslutning av
radonmembran uppdragen
mot vägg.
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BMI är ett nytt namn i takbranschen. Med det nya namnet, BMI, förenas två
starka varumärken under ett och samma tak. Framöver behöver du endast
vända dig till ett företag för att få branschens mest kompletta taklösningar,
den bästa servicen och rådgivningen. Oavsett om det handlar om tätskikt,
tegelpannor, betongpannor eller gröna tak, har vi svensktillverkade produkter
utvecklade och anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi på BMI finns här för
att hjälpa dig.

