
Elastol it

Trebolit Shingel

• Vacker och elegant  
lösning till ditt tak

• Lätt att lägga själv

• Passar de flesta  
byggnadstyper

• Fullt sortiment med  
tillbehör som tak- 
fotsremsa, nockplatta  
och ränndalspapp

Trebolit Shingel är ett tidlöst takmaterial som passar de flesta 

byggnadstyper. Det är lätt att lägga, har lång livstid och passar 

även dig som vill göra jobbet själv. 

Trebolit Shingel är ett lättare alternativ än till exempel takpan-

nor. Materialet väger mellan 7,7 och 9,4 kg/m², jämfört med 

takpannor som väger 40-50 kg.
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Trebolit Shingel

Produktsortiment
Takshingel består av en mineralfiberstomme som har impreg-

nerats med SBS-modifierad bitumen. Ytan är skifferbelagd, 

vilket bland annat skyddar produkten mot UV-strålning. 

Skiffer är ett naturmaterial och kan därför skifta något i 

färg. För att få ett så jämnt resultat som möjligt på ditt tak bör 

shingel från minst 5 olika paket blandas vid montering.

Montering – Användning
Shingelplattorna är enkla att lägga. Allt som behövs är ham-

mare, pappspik 25x2,8, pappkniv, snörslå, Takfotsremsa och 

Nockplattor. Om taket har ränndalar behövs rullar med Ränn-

dalsremsa.

Trebolit Shingel kan monteras på tak med lutning 14° eller 

brantare. Bäst resultat nås om temperaturen är över +10°C 

och materialet förvaras i rumstemperatur. Vid lägre temperatu-

rer måste produktens skarvytor förvärmas med varmluftspistol. 

Undvik att lägga shingel i högsommarvärme.

Shingel bör lagras så att den skyddas från solljus och fukt. 

Vid temperaturer lägre än +5°C ska shingelpaketen förvaras 

minst ett dygn vid lägst +18°C. Paketen tas ut från varmlagret 

efter hand som de ska läggas.
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100 mm

Utförlig monteringsanvisning 
följer med förpackningen.

Artikel Nr Färg Täckande 
yta/pkt 

m2

Vikt/pkt ca kg Antal  pkt/
pall

Antal 
m2/pall

Pris /pkt

SHINGELPLATTOR

Skrå (SBS) 60360 Svart 3 27 42 126 390 kr

Artikel Nr Färg Format 
meter

Vikt/pkt ca kg Antal  pkt/
pall

Antal st/
frp

Pris /pkt

TAKFOTREMSA

Åtgång: Takfot täck-
ande 10 lpm/rulle

50218901 Svart 10 x 0,275 12 100 315 kr

NOCKPLATTOR

Åtgång: Nock täckande 
11 lpm/pkt

50217801 Svart 0,33 x 
0,33

26 21 45 525 kr

RÄNNDALSPAPP

50219801 Svart 10 x 1,1 48 15 1 193 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.

R
ev

 m
ar

s 
20

14


