
Elastol it

Cellplastisolering

• Fuktbeständigt, tryckhållfast 
och åldringsbeständigt  
material

• Formstabilt underlag 

• Låg egenvikt

• Måttanpassade leveranser

EPS-cellplast är en isolering som har mycket goda värmeiso-

lerande egenskaper samtidigt som materialet är lätt att hantera 

och bearbeta. Åldringsbeständigheten är mycket god och 

cellplast påverkas inte av röta eller mikroorganismer. 

Cellplast är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ vid isolering 

av tak både vad gäller materialkostnad och arbetstider. Cell-

plast lämpar sig även mycket bra vid tilläggsisolering av  

befintliga tak där man vill minska energiförlusterna i byggna-

den. Cellplast ger en enkel, trygg och fuktbeständig konstruk-

tion.
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Produktsortiment 
EPS-cellplast finns i ett flertal olika kvalitetsklasser, och det 

som skiljer de olika kvalitéerna är dess tryckhållfasthet och 

isolerförmåga. På låglutande tak används i regel Jackopor 80 

men ibland även Jackopor 60 eller Jackopor 100. Givetvis kan 

man välja en ännu högre kvalitet eller till och med en XPS-cell-

plast, fortfarande med samma möjligheter till skräddarsydda 

takfall och kilar. 

Montering 
Cellplast är ett lätt isolermaterial och kan därför enkelt läg-

gas ut i stora skivor med få skarvar som följd. Infästning går 

snabbt med för underlaget anpassade isolerskruvar. Uppbygg-

nad av taket avgörs av lokalens utformning och funktion samt 

övriga material i takkonstruktionen. Konstruktionslösningar 

finns att ta del av på www.eps-bygg.se. Av brandtekniska skäl 

skall cellplasten generellt skyddas, vanligen görs detta med en 

20 mm ovanliggande takboard. 

Cellplast och miljön 
EPS-cellplast är miljövänligt. Materialet avger inga miljöfarliga 

gaser och kan återanvändas eller återvinnas efter demonte-

ring. Då tak kan fås måttanpassade med önskat fall minimeras 

spill på arbetsplatsen. Dessutom levereras paketen inte på 

träpallar utan på stavar av EPS-cellplast, dessa kan dessutom 

användas som isolering i taket och det blir inget onödigt spill.

Sortiment, leveranstid och priser 
Eftersom prisbilden på cellplast är väldigt rörlig presenterar vi 

här inga priser. 

Kontakta din Trebolitsäljrepresentant så återkommer vi med en 

offert för ditt objekt.
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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.
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