
Elastol it

Trebolit Monteringshjälp

• Varmluftsautomaten  
T-Welder

• Rökmaskin

• Pappkniv

• Tryckrulle

Trebolit har tagit fram ett antal olika hjälpmedel för att under-

lätta arbetet på taket. Det underlättar även administration och 

logistik genom att ni kan beställa och få levererat allt från en 

och samma leverantör.



34

Trebolit Monteringshjälpmedel

Trebolit T-Welder är vår egen patenterade varmluftsautomat, 

speciellt utvecklat för installation av Trebolit Elastolit. T-Welder 

är försedd med ett patenterat munstycke för att förhindra att 

varm bitumen stänker på användaren, samtidigt som maski-

nen kan utnyttjas under en längre tid utan att rengöras. 

Med en kraftfull fläkt samt drivhjulsmotor kan T-Welder  

användas på taklutningar upp till 14°.

Trebolit Röktest ger löpande täthetskontroll vid läggningen. 

Ofarlig rök blåses in under tätskiktet och eventuellt läckage 

avslöjas direkt och kan åtgärdas.

Kontakta oss om du vill utföra en röktest. Vår personal kommer 

ut och hjälper dig.

Artikel Nr Specifikation Format Antal/krt Pris / st

MONTERINGSHJÄLPMEDEL

50604601 Pappkniv 10st/krt 146 kr

60604801 Trebolit rakbladskniv inkl. 10 krokblad 1-pack 490 kr

50604001 Asfaltborste 4 st/bunt 120 kr

50604201 Borstskaft 10 st/bunt 50 kr

50416401 Tryckrulle med teleskåpskaft, 6 kg b=110 mm 3 547 kr

50416501 Tryckrulle med teleskåpskaft, 9 kg b=110 mm 4 027 kr

50415301 Torksax komplett 2 173 kr

50415401 Extra torkrulle 109 kr

50415501 Handrulle för detaljarbeten, metall 2 400 kr

50413101 T-Welder inkl. tillbehör * Pris på begäran

* Beställningsvara

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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