
Aiwell har i 20 år drevet forskning og utvikling sammen med store byggherrer som bl.a. Vestfold fylkeskommune, NSB Eiendom, 

Statsbygg. Vårt siste prosjekt er gjennomført i samarbeide med Høgskolen i Vestfold, Statsbygg og Innovasjon Norge og het:

MORGENDAGENS TAKSLUK
Tidligere, med 10-15 cm isolasjon i taket, var alle kompakte tak varme.

I dag er kravet 30-40 cm isolasjon og takene blir derfor kalde tak, som tidligere oppforede tretak (som på Aronløkka skole). 

Dette krever nye løsninger.  Derfor har vi utviklet Morgendagens sluk som fjerner is-oppbyggelse og måler vannstanden ved 

taksluk gjennom takbelegget og varsler byggherren om når sluk må renses. Mange tenker ikke over at snø/is, løv, rusk og rask 

på taket ikke er plutselige og uforutsette hendelser, og derfor dekker ikke forsikringen følgeskader etter tilstopping av sluk.

Blücher sluk påmontert Aiwell vann-

detektor her sammen med Aiwell varme-

matte på 1 x 1 meter (asfalt eller folie).

På alle oppvarmede bygg med innvendige

nedløp vil alltid slukene ha plussgrader,

mens det er minus i snøen. I nullpunktet

kommer isen.

Ved hver kulde-/mildværperiode vil

det bygges opp en is-ring som igjen

hindrer drenering av taket. 

Dette skaper oppbygging av vanntrykk

på taket som igjen kan

føre til lekkasjer og

stor isslitasje på

takbelegget. 

Problem

Her har det

i løpet av vinteren

bygget seg opp 5 lag 

med is, tilsammen

20 cm.
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Tkulskat gidnevnni lit llaF ilstoppet avløp

Når sluket demmes opp får man vanntrykk som kan gi store lekkasjer og

skader. Forsikringen dekker ikke denne type skader.

Vannet renner til avløpet. Dersom lekkasje, vil vannet kun dryppe inn,

i prinsippet samme sikkerhet som for et saltak.

MED AIWELL VARMEMATTE

UTEN AIWELL VARMEMATTE
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SIKRER TAK

AIWELL`s innovative løsninger 

ivaretar byggherrens 

vedlikeholdsplikter.

Aiwell AS, Bjellandveien 14, 3172 Vear

Telefon: +47 33 01 81 80

E-mail: aiwell@aiwell.no

www.aiwell.no / www.aiwellusa.com

Løsning

Her ser v Aiwell varme-
matte i drift hvor is rundt sluk
er tinet og vann drenert bort.

Dermed er vanntrykket og
isbel stningen fjernet.a
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