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JACKON “2-i-1” KILESYSTEM
Det nye, smarte “2-i-1” kilesystem fra Jackon
Jackon “2-i-1” kilesystem er en ny og banebrydende måde at levere EPS tagisolering på. Det er nu slut med mange
forskellige kiler og formater! Jackon”2-i-1” kilesystem gør det mere overskueligt og tidsbesparende at bruge EPS isolering
på taget. Konceptet er udviklet for at gøre udlægningen nemmere og hurtigere. Det giver mindre materialespild og store
fordele ved levering og håndtering af isoleringen.
Kilesystemet leveres som én pakke, der indeholder alle de kiler, som skal bruges for at etablere 1:40 fald. Det giver en markant
besparelse i udlægningstiden, da det kun er én pakke/palle, som skal håndteres under udlægningen af kilesystemet.
Jackon “2-i-1” kilesystem fås selvfølgelig i alle Jackons EPS typer. Fra den lette JP60 tagisolering til den tunge JP250
terrasseisolering. Jackon er også leveringsdygtig i Jackon “2-i-1” kilesystem i storformat til de helt store projekter, hvor der
er yderligere besparelser i udlægningen.

Fordele ved Jackon “2-i-1” kilesystem:
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Hurtig udlægning – flere færdige kvm pr. dag
Færre kiletyper – mindre spild
Optimeret mængde på pallerne – Reducerer transportomkostninger og krantid
Færre løse pakker – Mindre vindfølsomt
Nemt at kontrollere isoleringsmængden ved modtagelsen
Nemt at placere isoleringen taktisk på tagfladen ved modtagelsen – Mindre materialehåndtering

Testet ved tagentreprenør
Skantag har testet Jackon “2-i-1” kilesystem på en større byggesag.
Dette viste sig at være en positiv oplevelse og Per fra Skantag har udtalt følgende:
”Det var hurtigt og nemt at få et overblik over de få typer, der blev leveret på byggepladsen. Fordelen ved systemet er, at
det kun er én pakke, man skal have gang i under udlægningen og det gør udlægningen hurtigere og mere simpel. Der er en
tidsbesparelse ved håndteringen af kilerne på taget og arbejdsgangen er også hurtigere. De store paller er mere stabile på
taget, hvis det blæser lidt og det er nemt at placere pallerne rigtigt på taget, når kranen løfter dem op”
For flere informationer omkring Jackon “2-i-1” kilesystem, kontakt:

Tine Vangsgaard
Tagkonsulent - Jylland
tv@jackon.dk
22 72 26 15

Klaus Melvej Vogensen
Tagkonsulent - Sjælland & Fyn
kv@jackon.dk
22 72 26 26

Jackon A/S tager forbehold for trykfejl eller ændringer som er kommet
til efter trykketidspunktet. Produkter kan variere i farve og specifikationer.
Opdateret information findes på vores hjemmeside jackon.dk

Lette løsninger for et bedre klima!

