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1. Lang levetid og tæthed
Protan´s Tagfolie er benyttet på byggerier gennem de sidste 40 
år. De meget robuste og slidstærke produkter sikrer tæthed og 
lang levetid i klimaer lige fra Nordnorge til Afrika´s ørken. 
Der er udført over 100 mill. m2 med Protan´s Tagfolie. 

2. Livscyklus
Den totale miljøpåvirkning i livscyklus er kortlagt gennem 
3.parts godkendte miljødeklarationer, og lagt ud på Protan´s 
hjemmeside. Sammenlignet med andre traditionelle produkter 
har Protan´s Tagfolie typisk: 30 % mindre påvirkning af drivhus-
effekten, 50 % mindre miljøpåvirkning under transport, 70 % 
mindre lagret råmateriale-energi på taget.

3. Lav vægt = lav CO2 forbrug
Bæredygtigheden opnås i produktets naturlige egenskaber, 
hvor høj styrke er kombineret med lav vægt (ca. 1,5 kg/m2). 
Dette gør produktet yderst CO2 venligt. Samtidigt undgår man 
brugen af gas fra store flasker på taget.

4. Trygge råvarer
Protan´s tagfolie er fremstillet af miljøneutrale og REACH-god-
kendte råvarer og indeholder ingen skadelige stoffer (EU´s OBS 
liste). Produkterne er yderligere godkendt af svenske BASTA, 
som har til formål at udfase skadelige stoffer i byggeriet.

5. Affaldshåndtering
Rester og affald fra produktion recirkuleres 100 % direkte i 
produktionen. Gamle og udtjente tagbelægninger kan 
recirkuleres gennem bl.a. RoofCollect. 

6. Skræddersyede løsninger
Protan er en pionér indenfor skræddersyede løsninger. 
Tagbelægningen kan præfabrikeres efter mål og monteres 
effektivt på byggepladsen. Dette giver minimalt med affald 
og sikrer en hurtig lukning. Der kan også reduceres på vinter-
foranstaltninger, da tagfolien kan monteres under vanskelige 
vejrforhold og frost.

7. Præfab elementer
Protan leverer også præfab løsninger til førende producenter 
af tagelementer og pavilloner, så hele konstruktionsdele fær-
digmonteres på byggepladsen, til minimering af byggetid og 
dermed til gavn for den samlede økonomi. 

8. Enestående brandhæmmende egenskaber 
Protan´s tagdækning er lavet af miljørigtig selvslukkende PVC. 
Ingen andre typer tagbelægning har denne egenskab. Produk-
terne er naturligvis brandgodkendte i henhold til BRoof t1+t2.

9. Ingen brug af åben ild
Alle samlinger svejses med varmluft, altså uden brug af åben 
ild, hvilket øger sikkerheden betydeligt. Produktets lave densitet 
sikrer samtidig minimal lagret råmateriale-energi indbygget i 
taget. 

10. Kvalitet og sikkerhed
Protan har kvalitets- og miljøstyringssystemer i henhold til 
ISO9001 og ISO14001 og er en aktiv bruger af substitutions-
pligten for kemikalier, hvilket bidrager til at skabe en miljørigtig 
fremstilling. Protan har naturligvis en proaktiv holdning til 
sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

10 positive bidrag til miljørigtig tagdækning
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Taget bliver aldrig bedre end den måde det er lagt på
Protan tagfolie installeres kun af autoriserede tagentreprenører  

hvilket sikrer dig betryggende montage, kvalitet og styring.
Du finder vores netværk af tagentreprenører på www.protan.dk

Protan Tagfolie
I forreste række med CO2 venlig tagdækning
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Tænk innovativt
Tagdækning behøver ikke være ensartet og sort. Førende arkiteketer har gennem tiderne tænkt spændende 

løsninger ind i taget. Tagfolie giver dig mulighed for at vælge form, farve og miljørigtige løsninger og samtidig 
tilvælge kvalitet. Kontakt os gerne til en snak om dine idéer.


