
Trebolit Unic™

– ett heltäckande tätskiktssystem
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Genom ett samspel mellan tre M – material, 

metod och montör  – får ditt tak ett tätskikt 

med överlägsna egenskaper.

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, 

och när det gäller att skapa ett tätt tak finns det 

inte utrymme för några svaga länkar. Därför har vi 

utvecklat Trebolit UnicTM tätskiktssystem med fokus 

på material, svetsmetod och läggningsarbetet 

för att det ska ge täta tak med trygghet och lång 

livslängd.

Auktoriserade montörer
Trebolit UnicTM Tätskikt läggs av auktoriserade 

montörer, utvalda och utbildade av oss. De vet hur 

viktig noggrannheten i detaljarbetet är och monte-

rar tätskiktet med stor precision. Monteringen görs 

med den specialutvecklade T-Welder, en elektrisk 

varmluftssvets som ger en jämn och mycket hög 

kvalitet på sammansvetsningen.

Samspelet mellan material, metod och montör 

är viktigt. Trebolit UnicTM marknadsförs genom  

auktoriserade montörer som använder rätt metod. 

Först då kan vi garantera att tätskiktets egenskaper 

kommer till sin fulla rätt. Våra tre M ser till att kedjan 

aldrig brister.

Gjorda för varandra
Samtliga M har utformats för att samspelet dem 

emellan ska ge maximalt resultat. Materialet är 

anpassat till montören genom lägre vikt och till 

metoden genom att vara så rationellt som möjligt 

att lägga.

Metoden är anpassad till materialet för att 

uppnå optimal skarvstyrka och täthet, och till 

montören för att göra arbetet så enkelt som möj-

ligt. Och montören? Ja, han är anpassad till både 

material och metod genom den utbildning alla 

takentreprenörer genomgår för att bli auktoriserade 

på Trebolit UnicTM.

Ett samspEl för trygga, täta  
och tåliga tak
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Heltäckande garanti
På arbeten utförda med Trebolit UnicTM Tätskikt 

lämnar vi tillsammans med våra auktoriserade 

takentreprenörer garantier i 10+5 år från Tätskikts-

garantier i Norden AB. 10 års garanti gäller efter 

slutbesiktning, inklusive skydd mot följdskador, 

genom ansvarsutfästelsen från Tätskiktsgarantier i 

Norden AB. Därefter följer ytterligare 5 års material-

garanti. Det är branschens mest omfattande 

garantiåtagande.

Våra egna kvaliteter som företag betraktat, 

garanterar vi genom kvalitetscertifiering enligt ISO 

9001 och miljöcertifiering enligt ISO 14001.

Gasolfri montering
Att själva monteringen av tätskiktet görs på ett 

säkert sätt är ytterligare en trygghetsgaranti från 

Trebolit. Tack vare att T-Welder är elektrisk be-

höver aldrig gasol användas, därmed minimeras 

brandfaran och arbetsmiljön blir betydligt bättre för 

montören. 

Tryggt är det också att arbetet alltid utförs av en 

auktoriserad montör. Det garanterar att jobbet blir 

fackmannamässigt utfört och att alla tätskiktens 

fördelar, till exempel följsamheten runt detaljer, 

verkligen utnyttjas till fullo.

Skiffer ger halkskydd
På tätskiktet använder vi skiffer som ytbehandling. 

Ur tät- och hållbarhetssynpunkt behövs det inte, 

däremot ger det en halkskyddad yta som gör 

montering och inspektioner betydligt säkrare. Välj 

mellan ljusgrå eller svart skiffer.

trEbolit står för trygghEt

Elektriska T-Welder används istället för 
gasol och brandrisken minimeras.

Ytbehandling med skiffer ger halkskyddad 
yta och säkrare arbetsmiljö.

Unik garanti. 10 år på läggningsarbetet 
och 15 år på tätskiktsmaterialet.



Utvecklat och förbättrat har ett redan bra ma-

terial blivit ännu bättre. Tätheten och tåligheten 

är överlägsen.

Det nordiska klimatet sätter alla takmaterial på prov 

med omväxlande höga och låga temperaturer, sol, 

snö och is. Trebolit UnicTM är utvecklat för att klara 

dessa skiftande förutsättningar och behåller sin 

elasticitet även vid låga temperaturer. 

Stark och säker
Materialet har mycket hög skarvhållfasthet och 

de tidigare starka svetsfogarna har förbättrats yt-

terligare. När skarvarna sammanfogas smälter de 

samman och blir lika hållbara som själva tätskiktet.

Den mekaniska monteringen blir enklare och 

säkrare tack vare att folien som täcker den frilagda 

kanten har påtryckta anvisningar.

Smidig och flexibel
Med förbättrad följsamhet är tätskiktet enklare att 

lägga runt anslutningar på taket. Och med en lägre 

vikt har det tidigare så tunga läggningsarbetet blivit 

betydligt lättare.

Trebolit UnicTMC kan läggas direkt på cellplast, 

vilket är unikt. UV-stabiliteten på materialet är så 

hög att någon ytbehandling inte behövs. Skiffer-

skiktet läggs enbart dit av estetiska och halkskyd-

dande skäl.

Kvalitetssäkring 
Trebolit Röktest ger löpande täthetskontroll vid 

läggningen. Ofarlig rök blåses in under tätskiktet 

och eventuellt läckage avslöjas direkt och kan 

åtgärdas.

tätt och tåligt för tak mEd krav

Den frilagda kanten har markeringar för 
mekanisk förankring som underlättar 
läggningsarbetet.

Den låga vikten på rullarna ger enklare 
hantering och bättre arbetsmiljö för  
montörerna.

Med Trebolit Röktest kan vi kontrollera skar-
varnas täthet och att taket är tätt.



SP, Sveriges Tekniska  
Forskningsinstitut
”Vårt val gjordes efter en noggrann utvärdering”

Noggrann utvärdering
Trygghet var nyckelord när valet av material och 

leverantör avgjordes, säger Bengt Arvidsson, drifts-

ansvarig på SP:s fastighetsavdelning. Vi värderade 

följande punkter speciellt:

•	Skarvhållfasthet.	Otäta	skarvar	var	tidigare	ett	

stort problem. Trebolit Unics™ täthet, som tes-

tats av SP, är av högsta klass.

•	Trebolits	Trygghetspaket	med	10+5	års	garanti,	

där garantiåtagandet är försäkrat i svenska för-

säkringsbolag.

•	Taket	kunde	läggas	utan	brandrisk.	Vi	accepte-

rade ingen gasolanvändning under läggningen.

•	Möjlighet	att	röktesta	skarvarna	efter	läggningen.

Unika ord som vägEr tUngt

Lång livslängd, låg kostnad
Vi valde Trebolit UnicTM därför att vi bedömde att 

det kommer att ge taket en lång livslängd med litet 

underhåll.



prodUktsortimEnt

T-stos Takbrunnar

Unic™ C
Montering direkt på cellplastisolering

Format: 10 x 1,0 m

Vikt: 37 kg per rulle

För mer produktinformation se www.trebolit.se

Unic™ R
Montering på befintligt tätskikt

Format: 10 x 1 m

Vikt: 39 kg per rulle

För mer produktinformation se www.trebolit.se

Unic™ M
Montering direkt på mineralullsisolering

Format: 10 x 1 m

Vikt: 39 kg per rulle

För mer produktinformation se www.trebolit.se

T-Remsa Hörnförstärkning



Erfarenhet utöver det vanliga
Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktspro-

dukter och andra byggprodukter speciellt anpas-

sade för den svenska marknaden. Vi startade vår 

verksamhet redan 1889, vilket innebär att vi är 

Sveriges äldsta företag i branschen. Därför kan 

vi lugnt påstå att vi mer än väl vet vad som krävs 

för att producera tätskikt som ger lång och trygg 

livslängd.

Våra tätskikt är tillverkade i Sverige för det 

nordiska klimatet. Inblandningen av SBS (som är 

en gummipolymer) är förhållandevis stor, vilket 

ger överlägset elastiska egenskaper jämfört med 

produkter som har lägre andel gummi och är tillver-

kade för varmare klimat i södra Europa.

Trebolit, Box 22, 263 21 Höganäs • Tel 0410-480 00, Fax 0410-103 11 • trebolit@trebolit.se, www.trebolit.se 

Denna broschyr utvisar olika användningsområden för vårt produktsortiment. Angivna specifikationer är endast avsedda att ge en allmän hänvisning om vilken produkt som är bäst 
lämpad för ett givet användningsområde och utgör ingen utfästelse i fråga om produkternas lämplighet, kvalitet, livslängd eller annat i broschyren kommenterat förhållande.

Vi reserverar oss för rätten att vid var tid ändra innehållet i denna broschyr.


