
Cellplastisolering

• Asfaltprimer

• Kallasfalt

• Asfaltklister

• Asfaltkitt

• Takmassa

För att komplettera vårt sortiment av tätskikt erbjuder vi ett 

brett sortiment av byggkemiska produkter som hjälpmedel till 

läggning och reparationer.

Trebolit  
Byggkemiska produkter
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Trebolit Kemiska produkter

I Trebolits sortiment ingår ett antal olika byggkemiska produk-

ter för att komplettera vårt sortiment av tätskiktslösningar.

Trebolit Asfaltprimer är en asfaltlösning för ytor som ska fukt-

isoleras eller läggas med nytt tätskiktsmembran.

Trebolit Kallasfalt används för fuktisolering av betong och 

murytor inom- och utomhus.

Trebolit Asfaltklister är ett kallflytande asfaltklister för klistring 

av tätskiktsöverlägg.

Trebolit Asfaltkitt är en asfaltpasta med fibrer för reparation av 

sprickor och hål i asfaltbaserade tätskikt.

Trebolit Takmassa används för underhåll av asfaltbaserade 

tätskikt som fortfarande är täta.

Artikel Nr Specifikation Förpackning 
storlek

Anmärkning Pris/ st

ASFALTPRIMER

Tunnflytande asfaltlösning som används
vid förbehandling av ytor som skall fukt-
isoleras eller täckas med asfaltmaterial.
Åtgång: ca 0,3 lit/m²

60810   5 liter 233 kr

KALLASFALT

Avsedd för fuktisolering av grunder m.m. 
Åtgång: ca 0,3 lit/m²

60815 10 liter 431 kr

ASFALTKLISTER

Används vid klistring av överlägg vid
spikning av papp på träunderlag m.m.
Åtgång: ca 1 lit/10-15 lpm skarv

60820
60825
60830

Skarvklister, tub 0,31 lit/tub
1 liter
5 liter

Kartong 12 tuber
Kartong 10 x 1

44 kr
66 kr

228 kr

ASFALTKITT

Används för tätning av sprickor
och hål i takpapp.

60835 1 liter Kartong 10 x 1 64 kr

TAKMASSA

Används för renovering av gamla bitumen-
baserade tätskikt. Åtgång: ca 0,8-1 liter

60840 10 liter 463 kr

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.
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