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Coatede trekantslister

Let at montere

Tagpaptage er tidløse, moderne
og meget efterspurgte blandt
danske husejere, og der stilles
høje krav til holdbarhed, og fleksibilitet.

Listedækning af tagpaptage
bliver til en sand fornøjelse med
BULLMAX taglisten.

•

Monteres let, uden huller i taget.

•

Letvægtsprodukt.

Taglisterne fremstilles i 100%
coated stenuld, hvorved der
opnås en fordel, både hvad angår vægt, holdbarhed og pris.

•

Kan bearbejdes med hobbykniv.

•

Nettoomkostninger er lavere end
ved anvendelsen af alm. trælister.

Efter flere års erfaring med BULLMAX produkterne, kan især holdbarhed fremhæves, sammenlignet med en tagliste lavet af
træ.

•

Suger ikke fugt/vand.

•

Taglisten rådner ikke.

Prøv derfor en anderledes og
bedre trekantsliste-løsning, med
den coatede tagliste fra B6.
Fastgøres til undertaget, blot
vha. varme.

Fordele ved BULLMAX taglisten

__________________
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PRODUKT INFO  TAGLISTER

Materiale

Coated stenuld

Anvendelse

Til listedækning af tagpap og mellem tag og begrænsninger

Dimensioner

Bullmax taglister produceres i standardmål – coatede på 1 eller 3 sider

Kantliste

Coated på 1 side

Varenr. 3-09700-654

45/45/65 mm

Længde: 900 mm

65

45
45

Emballage: Bundter á 18 stk. (432 per palle)

Trapezliste

Coated på 3 sider

Varenr. 3-09700-655

(højde 40 mm)

55/55/65 mm

Længde: 900 mm

55

55

Emballage: Bundter á 18 stk. (360 per palle)

Trapezliste

Coated på 3 sider

Varenr. 3-09700-656

(højde 30 mm)

41/41/60 mm

Længde: 900 mm

Emballage: Bundter á 18 stk. (360 per palle)

65

41

41
60

Specielle dimensioner fremstilles efter kundespecifikke tegninger!

TEKNISKE DATA
Rumvægt

(stenuld) ≈140 kg/m
T E3 K

Brand

(stenuld) Ubrandbar

I øvrigt

Angivende tekniske oplysninger og værdier i nærværende materiale kan ikke anvendes som beregningsværdier, men er at betragte som vejledende gennemsnitsværdier.
B6 Akustik A/S kan i særlige tilfælde tilbyde konkret rådgivning vedrørende beregningsværdier samt øvrige
i nærværende materiale gengivende oplysninger og informationer, men B6 kan ikke uden skriftlig rådgivning påtage sig nogen form for ansvar for tekniske værdier, oplysninger og informationer samt brugen
heraf.
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