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Trebolit Elastolit – SEP 5500

Elastolit – Utvecklad för svenskt klimat
Elastolit är ett av Sveriges äldsta och mest klassiska tätskikts-
system för låglutande tak. Det har visat sig fungera utmärkt på 
åtskilliga miljoner kvadratmeter tak runt om i Sverige. Anled-
ningen till detta är att Elastolit är utvecklad för våra svenska 
klimatförhållanden med allt ifrån regn och snö till kyla, värme 
och vind samt att den alltid installeras av auktoriserade taken-
treprenörer. Elastolit är uppbyggd på en stark polyesterstomme 
som omges av SBS-modifierad bitumen*, för att skydda mot 
UV-ljus och halka ligger ett skikt av granulat på ovansidan.  
Elastolit är ett komplett tätskiktssystem med brett färgpro-
gram som dessutom kan utföras med kväveoxidreducerande 
granulat. 

Tryggare kan det inte bli. Under mer än 20 år har åtskilliga miljoner kvadratmeter tak lagts med Elastolit för att skydda byggnader och egendom.  

*SBS-modifierad bitumen. Vid tillverkning av Elastolit till-
förs SBS-polymerer, som är en av de viktigaste råvarorna 
vid framställning av tätskikt anpassade till svenskt klimat. 
Med SBS-polymerer skräddarsys egenskaperna i Elastolit 
avseende skarvhållfasthet, köldegenskaper, flexibilitet, 
mjukpunkt, vidhäftning och beständighet. Som ett konkret 
exempel får vi genom detta en produkt som är mjuk och 
flexibel i temperaturer ner mot -25 grader.

Alltid tätt oavsett väder
Du kan tryggt lita på Trebolit Elastolit. För Elastolit är ständiga 
temperaturväxlingar inga problem. Materialet är smidigt och 
har hög skarvstyrka även vid låga temperaturer och kan därför 
ta upp rörelser i underlaget. Tätskiktets egenskaper innebär 
att det garanterat håller tätt under lång tid. 

Säkert montage
Trebolit Elastolit tätskikt för tak installeras med antingen 
gasol- eller eldriven utrustning. I det flesta fall fästs tätskiktet 
genom mekanisk förankring, vilket är det säkraste och lättaste 
sättet att få ett tak som ligger tryggt även under rejäla stormar. 
Alternativt kan mattorna även strängsvetsas mot underlaget.

Terrass & Parkeringsdäck
Trebolit Elastolit har hög slitstyrka och goda mekaniska egen-
skaper som innebär att det garanterat håller tätt under lång 
tid. För terrass- och parkeringsdäck är detta speciellt viktigt 
eftersom skador och läckage kan vara svåra att identifiera och 
kostnaderna vid en eventuell reparation höga. 

Trebolit Elastolit för parkerings- och  
terrassdäck, finns i två olika utföranden:

•Elastolit TP 4500, med en ytvikt på 4,5 kg/m2

•Elastolit TP 6000 S, med en ytvikt på 6,0 kg/m2

Trebolit Elastolit för för tak, finns i två olika ut-
föranden:

•Elastolit 001, med en ytvikt på 5,5 kg/m2 för nyproduktion

•Elastolit R01, med en ytvikt på 5,5 kg/m2 för renovering
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NOx-partiklar bryts ned naturligt av solens 
UV-strålar 

Skiffer belagt med titandioxid bryter ned 
NOx-partiklarna mycket snabbare

Solens UV-strålar omvandlar NOx-partiklarna 
till nitrat

Nitrat sköljs väck av regn

Nitrat upptas och omhändertas av plantor, 
buskar och träd

Trebolit Elastolit – Extra värden

Trebolit Elastolit LESSNOX
Utsläppen av NOx-partiklar från t.ex. bränder, bilar, lastbilar 

och verksamheter är stadigt stigande. Det här partiklarna 

förorenar luften och är skadliga för miljön. Därför bör det 

göras något aktivt för att bryta ned partiklarna innan de stäl-

ler till problem för hälsan. Det är här LESSNOX-membranet 

kommer in som lösningen på problemet! Skiffret är belagt 

med  titandioxid vilket bryter ned NOx-partiklarna mycket 

snabbare. Det är till gagn för miljön och för oss alla!

Bra tätskikt ger bra garanti!
Trebolit Elastolit är godkänd av Tätskiktsgarantier i Norden AB. Genom detta erbjuds ett unikt trygghets-
paket som omfattar allt från material och följdskador till entreprenörens arbete. Tryggare kan det inte bli! 
Trebolit Elastolit för tak är CE-/BASTA-/P-märkt och testas regelbundet av SP, Sveriges Provnings- och  
Forskningsanstalt. Dessutom erbjuder vi svensktillverkade produkter anpassade för vårt nordiska klimat, 
och detta ger även en miljöfördel - korta transportsträckor!

Med Trebolit Elastolit LESSNOX reducerar du mängden 
NOx-partiklar i luften!

Ett Elastolit LESSNOX-tak på 1000 m2 neutraliserar varje 
år lika mycket kväveoxider som en bensinbil (klass Euro 
5) släpper ut under 3260 mils bilkörning.

Trebolit Elastolit 001 finns i flera färger
Trebolit Elastolit 001 för nybyggnation finns i fem olika färger; 

kristallsvart, pansargrå, vit, röd och grön.



Trebolit • Tel 0410-480 00, Fax 0410-103 11 • trebolit@trebolit.se, www.trebolit.se 

Erfarenhet utöver det vanliga
Vi utvecklar och marknadsför tätskiktsprodukter och 
andra byggprodukter speciellt anpassade 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.

Utvecklat för vårt klimat
Våra tätskikt är tillverkade i Sverige för det nordiska klima-
tet. Inblandningen av SBS (som är en gummipolymer) är för-
hållandevis stor, vilket ger överlägset elastiska egenskaper 
jämfört med produkter som har lägre andel gummi och är 
tillverkade för varmare klimat i södra Europa.

Certifierade, naturligtvis
Vi tillhör de ledande inom utveckling och produktion av 
bitumenbaserade tätskiktssystem. Kvalitets- och miljöcer-
tifiering enligt ISO 9001 och 14001 understryker våra högt 
ställda kravnivåer.
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