
Elastol it

• En elegant lösning  
som passar de  
flesta byggnader

• Möjligheter till  
 arkitektonisk frihet

• Lång livslängd

Man säger ofta att listtaket upphöjer papptaket till något mer 

förfinat och elegant. Listerna ger en skuggverkan som gör 

att taket får ett levande och spännande uttryck. Materialets 

flexibilitet ger en stor arkitektonisk frihet och i många fall kan 

listtaket förstärka ett önskat formspråk. Trebolit Listtak är en 

elegant lösning som passar lika bra på industribyggnader som 

på villor, radhus och sommarstugor.

Trebolit Listtak
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Trebolit

Kristallsvart SBS-modifierad tätskiktsmatta med en kraftig stomme av 
polyester. Appliceras genom svetsning.

Listtak

Produktsortiment
Trebolit Listtak har en kraftig stomme av polyester, SBS-modi-

fierad bitumen och ett skyddslager av kristallsvart skiffer. Det 

har utvecklats speciellt för att klara det nordiska klimatet med 

kalla vintrar och varma somrar.

Montering – Användning
Det finns flera olika sätt att göra ett listtak. Exempelvis kan tre-

kantslisten vara 2” eller 3” och taket kan i nederkant avslutas 

med en klassisk ståndränna. Metoden att lägga trekantslister 

vertikalt under tätskiktet har anor från 1800-talet. Fördelen 

var att pappen inte spikades fast i takpanelen utan bara i 

listerna. På så sätt slets inte pappen sönder vid spikarna när 

takbrädorna utvidgades vid fukt eller drogs samman vid torka. 

Pappskarven, den känsligaste delen på ett papptak, lyftes 

också upp, vilket bidrog till säkerheten.

Listtaksvåden i färgen kristallsvart har bredden 700 mm, vilket 

ger ett listavstånd c 720 mm.

Artikel Nr Kvalitets-
beteckning

Specifikation Format  
meter

Vikt 
ca kg

Antal 
/pall

Pris /
rulle

LISTTAK

Skyddsbelagda, svetsbara med 
polyesterstomme och SBS-
asfalt.

60289N
60289N-0,30
60289N-0,70

SEP 4800
SEP 4800
SEP 4800

Kristallsvart
Kristallsvart remsa
Kristallsvart remsa

6 x 1
6 x 0,30
6 x 0,70

28
8
20

24
24
24

840 kr
311 kr
690 kr

ELASTOLIT-001 

Uppfyller brandteknisk klass 
Broof (t2). Monteras direkt på 
mineralullsisolering.
TKY-A-0234

690001-F9 SEP 5500 Kristallsvart 8 x 1 44 15 1 168 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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