
Underlagspapp Elastol it

Mineralullsisolering

• Stenull är en mångsidig, 
obrännbar värmeisolering

• Livslångt isolerings- 
material

• Behåller sin form

• Varken absorberar  
eller lagrar fukt

• God elasticitet och  
kompressionshållfasthet

Att isolera med obrännbar stenull är en investering, som inte 

mister sitt värde över tiden. Den varar ”hela livet” och garan-

terar dig ett tryggt och ekonomiskt boende t ex när det gäller 

energikostnaderna. 

Obrännbar stenull ger dig även ökad trygghet tack vare de 

förnämliga brandegenskaperna. Stenullen gör det säkrare att 

leva och bo.
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Trebolit Mineralul lsisolering

Taksystem
Parocs program för låglutande tak innebär ett komplett erbju-

dande för isolering av tak. Systemet omfattar en rad obränn-

bara stenullsprodukter som förblir opåverkade, ingen krymp-

ning eller svällning, när de utsätts för varierande fukt- och 

temperaturförhållanden. Paroc har lång erfarenhet av och tek-

nisk kunskap kring isolering av tak. Den ingående kunskapen 

tillsammans med ett brett sortiment av takprodukter har gjort 

Paroc ledande på utveckling av nya koncept och lösningar. 

Tradition 
Utvecklingen startade redan på 60-talet, när en 200 kg/m 

skiva lanserades. Senare var Paroc delaktiga i utvecklingen av 

den mekaniska infästningen, isolering i två skikt och 20 mm 

takboard. Också sättet att tillverka produkter för tak har änd-

rats och produkterna har gjorts mer konkurrenskraftiga genom 

orientering av fibrerna i produkten. Även lösningar för takfall 

har tagits fram, främst för de tak som under 70-talet gavs för 

liten ursprunglig lutning.

Mera utveckling
Det är inte bara produkter och taklösningar som utvecklats. 

Även för hanteringen av materialet, från produktion till instal-

lation har lösningarna förbättrats. Det senaste tillskottet är 

leveranser på stöd av stenull istället för träpall. En lösning där 

stöden byggs in i taket och alltså inte medför någon transport 

från taket.
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TrebolitMineralul lsisolering Mineralul lsisolering

Artikel Nr Längd x 
Bredd

m²/pall Tjocklek 
mm

kr/m² kr /pall

TAKSKIVA PAROC ROS 50 (158-00)

Användningsområde: 
Utvändig enskiktsisolering 
vid  bitumentätskikt
λD: 0,038W/m°C

608517166 1800 x 600 53,28 50 * 114 6074

608517159 1800 x 600 33,12 80 * 161,4 5346

608517158 1800 x 600 26,64 100 * 194,75 5188

608517162 1800 x 600 18 150 * 251,40 4525

UNDERSKIVA PAROC ROS 30 (152-00)

Användningsområde: 
Underskiva vid utvändig takisole-
ring med bitumentätskikt
Används i kombination
med Takboard
λD: 0,036W/m°C

608517119 1800 x 600 53,28 50 81,30 4332

608517123 1800 x 600 33,12   80 * 138,15 4576

608517118 1800 x 600 26,64   100 * 151,05 4024

608517120 1800 x 600 22,32   120 * 181,20 4044

608517124 1800 x 600 20,16   130 * 194,65 3924

608517121 1800 x 600 18,00   150 * 222,05 3997

608517125 1800 x 600 15,48   160 * 239,10 3701

608517127 1800 x 600 13,32   180 * 272,65 3632

TAKBOARD PAROC ROB 80 (134-00)

Användningsområde: 
Överskiva vid utvändig takiso-
lering för löst lagda, mekaniskt 
infästa bitumentätskikt.
λD: 0,039W/m°C

608528115 1800 x 1200 116,64 20 56,40 6578

608528169 1800 x 1200 86,40    30 * 81 6998

608536940 1800 x 1200 56,16 20 59,20 3325

RENOVERINGSBOARD PAROC ROB 60 (1353-00)

Användningsområde: 
Utvändig isolering och avjäm-
ningsskikt vid renovering av tak.
λD: 0,039W/m°C

608528845 1800 x 1200 138,24 17 * 48,35 6684

Artikel Nr Längd x 
Bredd

skivor på 
pall m

Tjocklek 
mm

kr/m kr /pall

TAKKIL PAROC ROV 60 1 (147-00)

Användningsområde: 
Skiva med kilformad bredd för
uppbyggnad av fall intill anslut-
ningar, väggkrön o dyl samt 
ränndalar.
λD: 0,039W/m°C

608517075 1200 x 500 105,60 50-0 * 58,80 6209

608517076 1200 x 500 67,20 80-0 * 87,80 5900

608517077 900 x 1200 32,40 120-0 * 271,60 8800

Nr Längd x 
Bredd

skivor i 
paket m

Tjocklek 
mm

kr/m kr /paket

608517078 1200 x 500 7,20 50-0 * 58,80 423

608517079 1200 x 500 4,80 80-0 * 87,80 421

608517080 900 x 1200 1,80 120-0 * 271,60 489

* Beställningsvara 5 dagar leveranstid
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Trebolit

Erfarenhet utöver det vanliga
Trebolit utvecklar och marknadsför tätskiktsproduk-
ter 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 • info@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.

R
ev

 m
ar

s 
20

14


