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 TAKPRODUKTER 

 

Tak är inte bara pannor 

Välkommen med Er beställning på info@tjb.se eller 0512-19959. Besök vår hemsida www.tjb.se. 

TJB Försäljning är företaget med de stora möjligheterna. Se vårt kompletta sortiment av taktillbehör och underlagspapp 
som även kompletteras med vårt taksäkerhetsprogram, se separata katalog.  
 
Vi vill lyfta fram våra patenterade unika produkter som spar mycket tid på taket: 
Takfotsbeslag i heltäckande plåt som kombinerar fotplåten med bärläktsförhöjning och fågelband. 
Nockregel av metall som kombineras med TJB Roll.   
Taksteg universal; kunden behöver bara veta vilken färg taket har, steget passar oavsett pann- eller läkttyp. Detta juster-
bara steg är färdigmonterat och kan dessutom kopplas samman med extra länkarmar till en testad och godkänd takstege.  
Mossbeslaget används med fördel på det nya rena taket för att behålla det utan påväxt . 
 

   Vår styrka är personlig service med snabba leveranser. 
 

    
Våra produkter är registrerade i : 

Kulörkarta Observera att färgåtergivning i denna broschyr kan avvika från verklig kulör på produkterna. 

TJB 20 SVART 

RAL 9005 

NCS S9000-N 

TJB 30 TEGELRÖD 

RAL 8004 

NCS S5040-Y70R 

TJB 50 ZINKGRÅ 

RAL 7040 

NCS S3502-B 
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 TAKPRODUKTER UNDERLAGSTÄCKNING 

För att välja rätt underlagsprodukt bör följande frågor ställas; 
• För ett fast underlag eller frihängande? 
• Nyproduktion eller gammalt, >12 mm plywood, 17/22 mm råspont? 
• Består ytskiktet av falsade/ofalsade takpannor eller plåttak etc? Ofalsade lertegeltak kan behöva  

underlagstäckning med högre kvalitet enligt våra UV-stabila sorter. 
• Vilken påverkan sker under byggtiden? Utdragen byggtid, väderförhållanden som låg temperatur, 

blåst, regn, snö eller mekanisk påverkan vid arbetets utförande. 
• Taklutning? Lägre taklutning ställer högre krav. 
• Skall produkten spikas synligt eller med dold infästning? 
• Är takkonstruktionen enkel eller finns kupor, ränndalar etc? I så fall; genomspikning. 
• Finns föreskrivna krav? 
• Har jag kontroll på att arbetet utförs fullt korrekt? 
Mer information finns på vår hemsida www.tjb.se 

Tabell Underlagstak YAP 500  YEP 500 YEP 700 UV 500 UV 900 UV 1800  YEM 2000  YEP 2200  YEP 2500  Strong Roll Diff-öppet  

Frihängande                   x x 

Fast underlag x x x x x x x x x x x 

Falsade pannor  x x x x x x   x x x x 

Ofalsade pannor     x x x x   x x     

Profilerad plåt x x x x x x   x x x x 

Bandtäckning (plåt)           x     x     

Under brännbar papp             x         

Diffusionsöppen                   x x 

Hög mek.påverkan     x   x x   x x     

Extrem mek. påverkan           x     x     

m2 / rulle 25 / 10 25 / 10 25 / 10 25 / 10 25 12 10 10 10 75/37,5 75 / 37,5 

Produktgaranti 20 30 30 30 30 30   20 20     

Min. taklutning 10 6 6 6 3 3 10 10 10 14 14 

Antal klisterkanter 2 1/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

 

 
UV 1800 
Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter 
ihop för planare utseende, särskild lämpad under ytskikt 
av planplåt samt ofalsade takpannor där UV-strålning 
kan förekomma. Produkten är uppbyggd i tre skikt med 
en polyesterstomme belagd med SBS-modifierad  
bitumen, ovan- och undersidan är belagd med  
polyester. 
UV 1800 kan ligga öppen i upp till 12 månader. 
Minsta tillåtna taklutning är 3 grader vid dold infästning 
och 10 grader vid spikning genom båda lagren.  
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 
 

 
 
30 rullar/pall 
 
 

 
 
1 x 12 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 
 

 
 
192800 
 

 

UV 900 
Unik underlagstäckning där överlappskanterna flyter 
ihop för planare utseende, särskild lämpad under      
ofalsade takpannor där UV-strålning kan förekomma.  
Produkten är uppbyggd i tre skikt med en polyester-
stomme belagd med SBS-modifierad  
bitumen, ovansidan består av polyesterväv.  
UV 900 kan ligga öppen i upp till 12 månader. 
Minsta tillåtna taklutning är 3 grader vid dold infästning 
och 10 grader vid spikning genom båda lagren. 
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 
 

 
24 rullar/pall 
 
 

 
1 x 25 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192900 

 

UV 500 
Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för 
träunderlag. Används med fördel under lertegelpannor. 
Kan ligga öppen i 6 månader. Ovansidan är belagd med 
polyester och undersidan är belagd med en polypro-
penväv. Uppbyggd av en polyesterstomme som är  
impregnerad och belagd med SBS-modifierad asfalt, 
med dubbel klisterkant. 
Dold infästning. Godkänd ner till 6° taklutning.  
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 
 

 
33 rullar/pall 
76 rullar/pall 
 

 
1 x 25 m/rulle 
1 x 10 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192530 
192531 

 

YEP 700 dubbel kk 
Underlagstäckning med extra hög riv- och draghållfast-
het för träunderlag med dubbel klisterkant. Uppbyggd 
av en polyesterstomme som är impregnerad och belagd 
med SBS-modifierad asfalt. 
Ovan- och undersidan är belagd med en polypropenväv. 
Infästning kan ske med spikning genom båda lagren 
eller dold infästning. 
Godkänd ner till 6° taklutning. 
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 
 

 
30 rullar/pall 
60 rullar/pall 
 

 
1 x 25 m/rulle 
1 x 10 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192710 
192711 

 

YEP 500 enkel kk 
Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för 
träunderlag. 
En klisterkant och en frilagd kant. 
Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad 
och belagd med SBS-modifierad asfalt. Polypropenväv. 
Dold infästning. Godkänd ner till 6° taklutning. 
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 
 

 
33 rullar/pall 
63 rullar/pall  
 

 
1 x 25 m/rulle 
1 x 10 m/rulle 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192510 
192511 
 

 

YEP 500 dubbel kk 
Underlagstäckning med hög riv- och draghållfasthet för 
träunderlag med dubbel klisterkant. 
Uppbyggd av en polyesterstomme som är impregnerad 
och belagd med SBS-modifierad asfalt. Polypropenväv. 
Dold infästning. Godkänd ner till 6° taklutning. 
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 30 år. 

 
33 rullar/pall 
 

 
1 x 25 m/rulle 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192520 

 

YAP 500 dubbel kk 
Underlagstäckning för träunderlag med dubbel klister-
kant. Uppbyggd av impregnerad och asfaltbelagd  
polyesterstomme. 
Ovansidan är belagd med en polypropenväv,  
undersidan är belagd med sand. 
Dold infästning. Godkänd ner till 10° taklutning. 
Uppfyller AMA Hus: JSC.61. Garantitid 20 år. 
 
 

 
33 rullar/pall 
67 rullar/pall  
 
 
 

 
1 x 25 m/rulle 
1 x 10 m/rulle 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
190010 
191110 
 
 

UNDERLAGSTÄCKNING 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

     

 YEP 2500 kk  
Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med 
dubbel klisterkant. 
YEP 2500 är en underlagstäckning med hög riv- och 
draghållfasthet för  tak som utsätts för hög mekanisk 
åverkan. 
Produkten är uppbyggd på en polyesterstomme som 
belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats.  
Minsta tillåtna taklutning 10°.                                          
Uppfyller AMA Hus: JSC.11. Garantitid 20 år. 
 

 
30 rullar/pall 

 
1 x 10 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192225 

 YEP 2200 kk 
Köldflexibel underlagstäckning för träunderlag, med 
klisterkant. 
YEP 2200 är en underlagstäckning med hög riv- och 
draghållfasthet. 
För underlagstäckning av tak som utsätts för hög  
mekanisk åverkan. Produkten är uppbyggd på en  
polyesterstomme som belagts med köldflexibel  
bitumen med SBS tillsats. Kan appliceras i kyla.  
Minsta tillåtna taklutning 10°.                                          
Uppfyller AMA Hus: JSC.11. Garantitid 20 år. 
 

 
35 rullar/pall 

 
1 x 10 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192310 

 YEM 2000 kk 
Köldflexibel underlagstäckning med klisterkant. 
YEM 2000 är en underlagstäckning med låg riv- och 
draghållfasthet för underlagstäckning av tak som ej  
utsätts för hög mekanisk åverkan. 
Produkten är uppbyggd på en glasfiberstomme som 
belagts med köldflexibel bitumen med SBS tillsats. 
Minsta tillåtna taklutning 10°.                                                 
Uppfyller AMA Hus: JSB.11.  

 
30 rullar/pall 

 
1 x 10 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192291 

 TJB Fotplåtsremsa 
Helklistrad fotplåtsremsa för vattentät montage av  
fotplåt. 
Passar till marknadens olika fotplåtar. Stomme av  
polyester, belagd med SBS-modifierad bitumen och ett 
lager av PP-väv på undersidan. 
Helklistrad med skyddsfilm, ej svetsbar. 
 
 

 
60 rullar/pall 

 
0,33 x25m/rulle 
 
Listad i Svanens 
Husportal 
 
 

 
192810 

 Underlagstak/Säkerhetsväv Diffusionstät 
Underlagstak är en åldringsbeständig byggfolie med 
armering av HD-polyeten som är laminerad med  
LD-polyeten på båda sidor. Luft- och ångtät. 
Det används som ett vattenavledande skikt under ytter-
takets ytskikt och leder ut eventuellt drivvatten som 
letat sig in under takpannor och korrugerade plåttak. 
Underlagstak uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på  
genomtrampningsskydd i tak och bjälklag. 
Materialet är UV- och alkalistabiliserat. Vikt 145 g/m². 
 

 
60 rullar/pall 
100 rullar/pall 
100 rullar/pall 

 
2,73 x 50 m/rl  
2,73 x 25 m/rl 
1,36 x 25 m/rl 

 
196310 
196311 
196312 

 Kondensväv/Armerad folie/Genomtrampningsskydd 
Godkänd genomtrampningsskydd vid tillfällen då  
Ångspärr inte är nödvändig. Uppfyller arbetsmiljö-
verkets krav. Kan användas som kondensväv under 
yttertak samt som ställningsskydd. Tillverkad av  
HD polyeten som laminerats på ena sidan med  
LD polyeten. 90 g/m².  
 

 
90 rullar/pall 
 

 
2,73 x 50 m/rl 
 

 
196110 

 UNDERLAGSTÄCKNING 



- 6 - 

 TAKPRODUKTER  UNDERLAGSTÄCKNING 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

  
Strong Roll 
Diffusionsöppet underlagstak. 3-skikts med dubbla  
klisterkanter.  
En stark, lätt och lättarbetad underlagstäckning ner till 
14° taklutning. Vikt: 180 g/m². 
För både träunderlag och frihängande underlagstak. 
Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampnings-
skydd. 
 

 
 
20 rullar/pall 
24 rullar/pall 

 
 
1,50 x 50 m/rl 
1,50 x 25 m/rl 

 
 
194000 
194020 

  
Diff-öppet Underlagstak 
Diff-öppet Underlagstak är en diffusionsöppen,  
frihängande underlagsduk med dubbla klisterkanter. 
Det används som ett vattenavledande skikt under  
yttertakets ytskikt vid minst 14° taklutning. 
Eftersom Diff-öppet Underlagstak är diffusionsöppet kan 
luftspalten mot värmeisoleringen utelämnas. 
Vattentät enligt W1. Vikt: 215g/m². 
Uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på genomtrampnings-
skydd i tak och bjälklag. 
 

 
 
40 rullar/pall 
75 rullar/pall  

 
 
1,50 x 50 m/rl 
1,50 x 25 m/rl 

 
 
196213 
196214 

 Ytpapp Temaflex SBS 5500 
Elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en kraftig  
polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad bitumen. 
Ovansidan är belagd med valsat mörkgrått naturskiffer 
medan undersidan är försedd med polyetenfolie. 
Användningsområde: 1-lagstäckning av yttertak vid  
såväl nyproduktion som renovering. 
Godkännandebevis utfärdat av RISE för applicering på 
brännbara och obrännbara underlag. (0218/06) 
 
 

 
20 rullar/pall 

 
1 x 8 m/rulle 
 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
198040 

 Ytpapp SBS 4500 dubbel kk 
SBS 4500 är en elastisk tätskiktsmatta uppbyggd på en 
kraftig polyesterfilt som belagts med SBS-polymiserad 
bitumen som gör applicering möjlig även vid låga  
temperaturer. Ovansidan är belagd med valsat kristall-
svart granulat medan undersidan är försedd med  
polyesterfolie. Rullen är försedd med övre- och undre 
avdragbar remsa för självklistrande applicering. 
Kan användas för lutningar ner till 3° för alla typer av  
tak med eller utan spikbara underlag. 
 

 
24 rullar/pall 

 
1 x 7 m/rulle 

 
198080 

 Ytpapp SEM 3800 
Ytpapp 3800 har en stomme av mineralfiberfilt 
som är impregnerad och belagd på båda sidor med  
SBS asfalt. Tätskiktets exponerade yta är skyddsbelagd 
med skiffer. 
Används som ytskikt på enklare byggnader som 
t.ex. friggebodar, lekstugor, uthus med minst 14°  
taklutning. Ingen klisterkant. 
 

 
25 rullar/pall 

 
0,7 x 10 m/rulle 
 

 
198200 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

  
TJB Syllisolering  
Används som luft– och kapillärbrytande tätning mellan 
syll och grund samt mellan byggelement. 
Varje bredd av syllen är måttanpassad för användning 
till två virkesbredder. 
(95/70mm - 145/120mm - 195/170mm - 245/220mm) 
 

 
 
25 m/rulle 
1 rulle/kartong 

 
 
95 mm 
 
145 mm 
 
195 mm 
 
245 mm 
 

 
 
192621 
 
192623 
 
192625 
 
192627 

 

TJB Grundisolering 
YEP 2500 med polyesterstomme. 
Ej svetsbar. 

 
160 rullar/pall 
 
120 rullar/pall 
 
100 rullar/pall 
 
80 rullar/pall 
 
60 rullar/pall 
 

 
15 m x 12,5 cm 
 
15 m x 15 cm 
 
15 m x 20 cm 
 
15 m x 25 cm 
 
15 m x 33 cm 
 
Listad i Svanens 
Husportal 

 
192600 
 
192605 
 
192601 
 
192602 
 
192603 
 

 

TJB Vindskydd 
TJB Vindskydd är diffusionsöppet och monteras på  
väggens utsida under ytskiktet. Vindskyddsmembran av 
polypropen som belagts av polyeten. 
Skyddar isoleringen mot vind och vatten samtidigt som 
eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. 
Materialet är UV- och värmestabiliserat. 
Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama (JSB1, JSC1). 
Vattentät enligt klass W1. Vikt: 6Og/m². 

 
50 rullar/pall 
 
83 rullar/pall 
 
126 rullar/pall 
 
84 rullar/pall 

 
2,75 x 50 m/rl  
 
2,75 x 25 m/rl  
 
2,75 x 12,5 m/rl 
 
1,35 x 25 m/rl  
 

 
196010 
 
196011 
 
196012 
 
196013 

 

TJB Vindskydd Extra 
TJB Vindskydd Extra är diffusionsöppet och monteras på 
väggens utsida under ytskiktet. Vindskyddsmembran av 
polypropen som belagts av polyeten. 
Skyddar isoleringen mot vind och vatten samtidigt som 
eventuell fukt kan vandra ut genom materialet. 
Materialet är UV- och värmestabiliserat. 
Uppfyller rekommendationerna i Hus-Ama (JSB1, JSC1). 
Vattentät enligt klass W1. Vikt: 8Og/m². 
 

 
35 rullar/pall 
 
65 rullar/pall 
 
111 rullar/pall 

 
2,75 x 50 m/rl 
 
2,75 x 25 m/rl 
 
2,75 x 12,5 m/rl 

 
196030 
 
196031 
 
196032 

 

Ångbroms 
Fiberduk av polypropen som är belagd 
med en polyetenbarriär som är något mer öppen 
än en klassisk Luft- och Ångspärr. 
Används som klimatskärm på insidan i ytterväggs-
konstruktionen för att begränsa transport av vattenånga 
i isolerade konstruktioner. 

 
54 rullar/pall 
 
75 rullar/pall 

 
2,80 x 25 m/rl 
 
2,80 x 12,5 m/rl 

 
195010 
 
195011 
 

 

TJB Byggfolie 
Åldersbeständig polyetenfolie avsedd att användas som 
luft- och ångspärr i ytterväggar, tak och golv. 
 

 
48 rullar/pall 
 
 
88 rullar/pall 
 
 
72 rullar/pall 
 
 
99 rullar/pall 
 

 
2,70 x 25m/rl 
Tjocklek: 0,20mm 
 
2,70 x 12,5m/rl 
Tjocklek: 0,20mm 
 
2,70 x 25 m/rl 
Tjocklek: 0,12mm 
 
2,70 x 12,5m/rl 
Tjocklek: 0,12mm 
 

 
195001 
 
 
195003 
 
 
195002 
 
 
195004 

 

TJB Flextejp 
P-märkt Byggfolietejp för tätning av skarvar mellan  
ångspärrar, underlagstak och vindskydd. 
Reparerar hål och revor samt tätar vid t ex  
rörgenomföringar. Ålders- och UV-beständig. 
 

 
12 rullar/kart 

 
Längd: 25 m 
Bredd: 50 mm 

 
162320 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

 TJB Takfot 2 monteras med rännkrok på montagebräda 
Heltäckande plåtbeslag, kombinerar fotplåt och fågel-
band till förhöjningsläkt som skruvas fast ovanpå mon-
tagebrädan över ströläkten. Färdigklippt överlappsskarv, 
40 mm. Ansluter till hängrännan enligt JTD.411 AMA 
hus. Skyddar läkt och undertak från indrivande vatten, 
snö, löv och fåglar. Passar alla typer av profilerade  
takpannor. 

 

TJB Takfot 3 monteras med rännkrok på råspont alt.  
fotbrädan 
Heltäckande plåtbeslag, kombinerar fotplåt och fågel-
band till förhöjningsläkt som skruvas fast ovanpå nedre 
bärläkt min 38 mm. Färdigklippt överlappsskarv, 40 mm. 
Ansluter till hängrännan enligt JTD.411 AMA hus. Skyd-
dar läkt och undertak från indrivande vatten, snö, löv 
och fåglar. Passar alla typer av profilerade takpannor. 

 

 
13 st/kartong 

117 st/pall 

 

 

 

´ 

 
13 st/kartong 

104 st/pall 

 
1,2 m         svart 

1,2 m         t-röd 

1,2 m         grå 

 

 

 
 

1,2 m         svart 

1,2 m         t-röd 

1,2 m         grå 

 
150220 

150230 

150250 

 

 

 
 

150320 

150330 

150350 

 TJB Minifotplåt 
Kant- och fuktskyddsplåt för råspont. 
Klisterremsa för sammanfogning med underlagsdukens 
klisterremsa förhindrar fuktkrypning och därmed risk för 
röta i takfoten. Döljer och skyddar den svårmålade  
kanten på råsponten. Särskilt lämplig vid montage av 
rännkrok på takfotsbräda. 
 

 
2 m/styck 

 
60x35 mm  svart 
 

 
150520 

 TJB Nockregel i metall 
En modern kapningsfri och snabbmonterad produkt 
istället för traditionell nockbräda. Montaget utgör så 
även möjlighet till ventilerad nocklösning. Universal-
höjd, passar vid taklutning upp till 60 grader vid  
nyproduktion och renovering. 
 

 
10 st/bunt 

 
1,5 m 

 
151015 

  
TJB Nockbrädshållare, efterjusterbar 
Ställbar nockbrädshållare.  
Åtgång: Vid 1” läkt- 1 st/0,6m nocklängd, vid 2” läkt- 1 
st/1,2m nocklängd. 
 

 
25 st/kartong 

 
50 mm 

 
180030 

 TJB Ventinocktätning 
På nockregel av trä eller metall. Följsam och lätt-
monterad nocktätning för alla typer av profilerade  
takpannor. Formas dubbelsidigt enbart av nock-
pannornas vikt. Skyddar effektivt mot indrivande vatten, 
snö, löv och fåglar. 
Åtgång: 1 st/meter. 
 

 
16 st/kartong 
 

 
1 m            svart 
1 m            t-röd 

 
151020 
151030 
 

 TJB Roll 
Ventilerande nock- och valmtätningsrulle i aluminium. 

 
5 m/rulle 
4 st/kartong 
 

 
300 mm    svart 
300 mm    t-röd 
300 mm    grå 
340 mm    svart 
340 mm    t-röd 

 
112920 
112930 
112950 
112820 
112830 
 

 TJB Top Roll 
Ventilerande nock- och valmtätningsrulle i smidig  
polypropen. 
 
 
 

 
5 m/rulle 
4 st/kartong 

 
310 mm    svart 
310 mm    t-röd 
310 mm    grå 
370 mm    svart 
370 mm    t-röd 

 
123120 
123130 
123150 
123720 
123730 

 TJB Ventinock 15% längre 
Tätar och ventilerar vid nocken. Tätning för träregel.  
För 2-kupig betongtakpanna, Skandiaprofil. 

   Åtgång: 1,9 st/meter nock. 

 
25 st/bunt 
1,05 m/st 

 
1,05 m       svart 
1,05 m       t-röd 
 

 
301020 
301030 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

 TJB Fågelband 
Fågelband för montering på bärläkt vid takfot. 
Höjd 55 mm. 
 

 
50 st/kartong 

 
1 m/st       svart 
                   t-röd 

 
140020 
140030 

 TJB Fågelband 
Fågelband för montering på bärläkt vid takfot. 
Höjd 55 mm. 
 

 
20 st/kartong 

 
5 m/rulle  svart 
                   t-röd 

 
146020 
146030 

 Ventilerad förhöjningsläkt med fågelband 
Kombinerad takfotsförhöjning 25 mm och fågelband. 
 

 
30 st/kartong 

 
1 m/st        svart 
1 m/st        t-röd 

 
141020 
141030 

 TJB Form 
Flexibelt tätningsband i aluminium med helklistrande 
baksida. 
TJB Form är den universella tätningen för anslutningar 
på yttertak - t ex vid genomföringar i tak eller  
anslutningar mot vägg och skorsten. 
Materialet är mycket flexibelt, töjbart upp till 60% 
tack vare sin struktur med kräppat aluminium. 
 

 
5 m/rulle 
 

 
300 mm    svart 
300 mm    t-röd 
300 mm    grå 
600 mm    svart 
600 mm    t-röd 
600 mm    grå 

 
193320 
193330 
193350 
193620 
193630 
193650 

 TJB Varaflex 
Elastiskt och formbart tätningsband av polyisobutylen 
med sträckmetallinlägg och helklistrad baksida 
Tänjbar i båda riktningar och formbar. 
Varaflex är den universella tätningen för anslutningar på 
yttertak t ex vid genomföringar i tak eller anslutningar 
mot vägg och skorsten. 
 

 
5 m/rulle  
 

 
300 mm    svart 
300 mm    t-röd 
300 mm    grå 
600 mm    svart 
600 mm    t-röd 
600 mm    grå 

 
193820 
193830 
193850 
193920 
193930 
193950 
 

 TJB Skorstenstätning 
Skorstenstätning i aluminium med helklistrad baksida. 
 
 
 

 
5 m/rulle 
2 st/kartong 
 
 
 

 
300 mm    svart 
300 mm    t-röd 
300 mm    grå 
 
 

 
193020 
193030 
193050 
 
 
 

 TJB Ränndalstätning 
Självhäftande tätningskil av elastiskt polyurethanskum. 
Tätar mellan takpanna och plåtbeslag. 
 
 

 
50 st/kartong 
 

 
1 m            svart 
1 m            t-röd 
Höjd: 60mm 
 

 
142020 
142030 
 

 TJB Takpannespik 
Rostfri spik för infästning av betongpannor och  
nockpannor. 
 

 
200  st/pkt 
12 pkt/kartong 

 
75x3,1 mm 

 
250010 

 TJB Takpanneskruv 
Rostfri skruv för infästning av betongpannor och  
nockpannor. 
 
 
 

 
200  st/pkt 
12 pkt/kartong 

 
75x4,8 mm 
 
75x4,8 mm, 
med bricka 

 
262010 
 
262510 

 TJB Nockskruv 
Rostfri skruv för infästning av nockpannor samt  
ströläkt för bättre täthet papp/ströläkt. 
 
 
 

 
50 st/pkt 
12 pkt/kartong 
50 st/pkt 
12 pkt/kartong 

 
60x4,2 mm 
 
60x4,2 mm, 
med bricka 

 
280010 
 
281010 

 TJB Tegelkrok 
Rostfri krok för infästning av lertegelpannor. 
 
 

 
100 st/pkt 
12 pkt/kartong 

 
U-profil 
S-profil 

 
290010 
291010 

 TJB Tegelkrok Universal  
Rostfri klammer för infästning av takpannor. 
Passar alla modeller av lertegel- och betongtakpannor. 
 

 
100  st/pkt 

  
292010 

 TJB Ränndalskrok 
Rostfri klammer med najtråd. 
Lämplig att använda för skurna bitar vid t ex ränndalar. 
 

 
50 st/pkt 

  
292510 
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 TAKPRODUKTER 
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 TJB Taksteg Universal 
Ställbart mellan 20 - 30 cm i bredd och 1- eller 2-tums 
bärläkt. 
Passar till alla vanligt förekommande typer av  
takpanneprofiler. 
Förinställd för 2-kupig betongpanna och 25 mm bärläkt. 
Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd och 
max 45 graders taklutning. Varmgalvade med pulverlack 
 
 

 
14 st/kartong 
280 st/pall 

 
                   svart 
                   t-röd 
                   grå 

 
322520 
322530 
322550 
 

                                  

TJB Kopplad takstege– universal 
Universaltaksteget kan med tilläggsprodukterna Länk och Monteringspaket enkelt omvandlas till en 
fast takstege och blir därmed godkänd vid fasadhöjd även över 4 m och/eller 45° taklutning.  
Godkänd enligt EN12951 för infästning av livlina. 
För nyproduktion och eftermontering. Utförlig monteringsanvisning på hemsidan, www.tjb.se 
                                        

 Länk  
Varmgalvade med pulverlack. 
 
 
 
Monteringspaket 
2 st startprofiler, 4 st infästningsjärn och skruv. 
 
Åtgång/godkänd stege: Ett länkpar mindre än antalet 
Taksteg Universal plus ett Monteringspaket. 
 

 
14 par/kartong 
 
 

 
                   svart 
                   t-röd 
                   grå 
 
                   svart 
                   t-röd 
                   grå 

 
322620 
322630 
322650 
 
322621 
322631 
322651 
 

 TJB Taksteg för betongtakpannor 
Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd 
och max 45 graders taklutning. 
Varmgalvade med pulverlack. 

 
14 st/kartong 
280 st/pall 
 

 
2-kup 
25 mm       svart 
25 mm       t-röd 
25 mm       grå 
45 mm       svart 
45 mm       t-röd      
 
1-kup 
25 mm       svart 
25 mm       t-röd        

 
 
312520 
312530 
312550 
314520 
314530 
 
 
212520 
212530 
 
 
 

 TJB Taksteg för lertegelpannor 
Godkända för användning upp till 4 m fasadhöjd 
och max 45 graders taklutning. 
Varmgalvade med pulverlack. 

 
14 st/kartong 
280  st/pall 

 
2-kup 
25 mm       svart 
25 mm       t-röd 
 
1-kup 
25 mm       t-röd 
 

 
 
212520 
212530 
 
 
202530 
 
 

 TJB Taksteg för plåttak 
Skruvas direkt i takplåten. 
Passar till alla vanligt förekommande 
typer av takprofiler. Med tätningsremsa i butyl. 
Varmgalvade med pulverlack. 
Godkända upp till 4 meters fasadhöjd. 
 

 
10 st/kartong 

 
                   svart 
                   t-röd 

 
321020 
321030 

 TJB Takfotsgaller 
Hindrar fåglar från att ta sig in på taket. 
Höjd 40mm. 

 
120 st/kartong 
(8 bunt a 15 st) 

 
1 m/st       svart 

 
141520 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

  
TJB Glidskydd 
Fast glidskydd för väggstege vid takfot. Bygel. 
Passar alla takprofiler.  
Varmgalvade med pulverlack. 
 
 

 
 
10 st/kartong 

 
 
                svart 
                t-röd 
                grå 
                vit 

 
 
220020 
220030 
220050 
220010 

 TJB Glidskydd PAR 
Fast glidskydd för väggstege vid takfot.  
Passar alla takprofiler.  
Varmgalvade med pulverlack. 
 
 

 
10 par/kartong 

 
                svart 
                t-röd 
                grå 
 

 
221020 
221030 
221050 

 TJB Glidskydd PAR för plåttak/papptak 
Fast glidskydd för väggstege vid takfot.  
För montering på profilerade plåttak eller papptak.  
Levereras med gummitätning på undersidan. 
För användning på papptak, komplettera med 4 st skruv 
artnr 691300. 
Varmgalvade med pulverlack. 
 

 
10 par/kartong 

 
                svart 
                t-röd 
                grå 

 
221520 
221530 
221550 

  
TJB Glidskydd för fasad 
Fast glidskydd för montering på fasad eller taksarg.      
För lös väggstege. Godkänd för max 150 kg belastning. 

 
 
10 st/kartong 

 
 
                 vit 
                 svart 
                 grå 
                
 

 
 
222510 
222520 
222550 

 TJB Snökrok 
Lämplig som ishinder i samband med snörasskydd. 
Varmgalvade med pulverlack.  
Höjd: 65 mm 
Åtgång: 3-4 st/m². Placering på taket, se hemsida. 

 
100 st/kartong  

 
                t-röd 
 

 
500030 

 TJB Snöraskrok 
Lämplig som snöglidhinder. 
Varmgalvade med pulverlack.  
Höjd: 75 mm 
Åtgång: 3-4 st/m². Placering på taket, se hemsida. 
 
 

 
50 st/kartong  

 
                svart 
                t-röd 
                grå 

 
501020 
501030 
501050 

 TJB Snöplog för takpannetak 
Flyttar snön på taket.  
Förhindrar t ex ventilationshuvar att knäckas vid snöras. 
Höjd: 100 mm. Varmgalvade med pulverlack. 
Monteras runt takpanna och bärläkt. 
 
 
 

 
1 st/kartong 

 
                svart 
                t-röd 
 

 
500120 
500130 

 TJB Snöplog för plåttak 
Flyttar snön på taket.  
Förhindrar tex ventilationshuvar att knäckas 
vid snöras. Skruvas direkt i takplåten. 
Höjd: 100 mm. Varmgalvade med pulverlack. 
 
 
 

 
1 st/kartong 

 
                svart 
                t-röd 
 

 
500220 
500230 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

  
TJB Ventilationshuv, Ställbar standard 
Ventilationshuv för mekanisk ventilation till ex köksfläkt. 
För betongpannor med Skandiaprofil, lertegelprofilen 
klipps. 
Rördiameter 125/160 mm. 
Ställbar upp till 40°. 
 
 

  
2-kupig betong 
                svart 
                t-röd 
                grå 
2-kupig lertegel 
                t-röd 
1-kupig lertegel 
                t-röd 

 
 
722720 
722730 
722750 
 
822730 
 
812730 

 TJB Ventilationshuv, Ställbar exklusiv 
Exklusiv ventilationshuv för mekanisk ventilation med 
skyddande takkåpa samt galler för att stoppa smådjur. 
Rördiameter 125/160 mm. 
Ställbar upp till 40°. 
 

 2-kupig betong 
                svart 
                t-röd 

 
722920 
722930 

  
Avloppsluftare i UV-beständig plast 
Komplett med flexslang och underbeslag. 
 
 
 
 

  
2-kupig betong  
                svart 
                t-röd 
 
 
2-kupig betong  
Zandaprofil 
               svart 
               t-röd 
 
 
2-kupig lertegel 
                t-röd 
 
1-kupig lertegel 
                t-röd 

 
 
722020 
722030 
 
 
 
 
722120 
722130 
 
 
 
723030 
 
 
723530 
 

 Flexslang till genomföringspanna för 2-kup betong-
panna, komplett 
Kragrör ingår 

  
                svart 
                t-röd 

 
724020 
724030 

 Montagefläns för lätt undertak 
Passar till samtliga modeller Avloppsluftare ovan. 

   
724200 

 Förlängning till Flexslang   724300 

 Adapter 70-110 mm   724400 

  
TJB Taklucka 
Kondensisolerad tillträdeslucka. 
Öppningsmått 665x965 mm.  
Lämplig taklutning max 45 °, max snözon 3,5. 
Luckan är vänsterhängd och försedd med uppställnings-
spärr samt exenterlås för utvändig eller invändig       
låsning.  
 

  
 
                svart 
                t-röd 
 

 
 
701020 
701030 

  
 
Skyddsräcke för taklucka 
Komplett paket innehåller; 3 st rör 1500 mm, 4 st kon-
sol, 4 st fotplatta, 4 st stolpe, 6 st multivinkel, 2 st stöd-
ben, 5 st monteringssats. 
 

  
 
 
BTG RSP svart 
BTG RSP t-röd 
LTG  RSP t-röd 

 
 
 
685020 
685030 
685430 
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 TJB Ventilationsbeslag i galv 
Ventilationsbeslag i galvad plåt med stansat nät,  
allt i ett. 
Håltagning 1x100 mm alt. 2x75 mm. 
 

 
100 st/kartong 
(20 st x 5) 

 
195x190x35mm 

 
130010 

 TJB Ventilationsbeslag i plast 
Ventilationsbeslag i plast med stansat nät, allt i ett. 
Håltagning 75 mm. 
 

 
100 st/kartong 
(10 st x 10) 

 
160x130x32mm 

 
130020 

 TJB Museband 28 för nyproduktion 
Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. 
Passar både stående och liggande panel. 
Endast 3 mm öppning mellan tänderna. 
Förpackning för butiksspjut. 
 

 
100 m/kartong 
(10 påsar x 10m) 

 
1 m/st 
Höjd: 28 mm 
 
 

 
101212 
 

 TJB Museband XL40 för nyproduktion 
Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. 
Används vid spikläkt från 34 mm. Passar både stående 
och liggande panel. 
Endast 3 mm öppning mellan tänderna. 
Förpackning för butiksspjut. 
 

 
100 m/kartong 
(10 påsar x 10m) 

 
1 m/st 
Höjd: 40 mm 

 
101320 

 TJB Museband XL55 för nyproduktion 
Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. 
Används vid spikläkt från 45 mm. Passar både stående 
och liggande panel. 
Endast 3 mm öppning mellan tänderna. 
Förpackning för butiksspjut. 
 

 
100 m/kartong 
(10 påsar x 10m) 

 
1 m/st 
Höjd: 55 mm 

 
101310 

 TJB Museband för befintlig panel 
Tätande ventilationsband. 
Stoppar möss och ger en effektiv ventilation av panel. 
Monteras i efterhand under befintlig panel 
Endast 3 mm öppning mellan tänderna. 
Förpackning för butiksspjut. 
 

 
100 m/kartong 
(10 påsar x 10m) 

 
1 m/st 
Höjd: 28 mm 

 
101222 

 Lungan  
Ersätter traditionellt montage av insektsnät i luftspalt. 
Snabbare montage och effektivare skydd. Läs mer på vår 
hemsida. Material;  metallnät/plast. 
 

 
10 st/kartong 

 
Längd: 1130mm 
Diameter: 30mm 

 
130030 

 TJB lnsektsnät 
i aluminium. 
Maskvidd: 1,3 mm x 1,3 mm 
Uppfyller fordringar i HusAMA 08 avsnitt ZSD.11 

 
8 rullar/kart 
8 rullar/kart 
8 rullar/kart 
8 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 

Bredd, Längd/r 
150 mm   10m 
200 mm   10m 
300 mm   10m 
400 mm   10m 
500 mm   10m 
600 mm   10m 
800 mm   10m 
1000 mm 10m 
1200 mm 10m 
 
300 mm   30m 
600 mm   30m 

 
137015 
137020 
137030 
137040 
137050 
137060 
137080 
137100 
137120 
 
138030 
138060 

 TJB lnsektsnät 
i armerad glasfiber. 
Maskvidd: 2,5 mm x 2,5 mm 
Färg: Grå 
Uppfyller fordringar i HusAMA 08 avsnitt ZSD.11 

 
24 rullar/kart 
16 rullar/kart 
12 rullar/kart 
8 rullar/kart 
8 rullar/kart 
8 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 
6 rullar/kart 

Bredd, Längd/r 
100 mm   25m 
150 mm   25m 
200 mm   25m 
250 mm   25m 
300 mm   25m 
400 mm   25m 
500 mm   25m 
600 mm   25m 
750 mm   25m 
1000 mm 25m 
1200 mm 25m 

 
135010 
135015 
135020 
135025 
135030 
135040 
135050 
135060 
135075 
135100 
135120 
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Tvårörskonsol för hus upp till 4 meters fasadhöjd.  
För åtgång: se på hemsidan, www.tjb.se 

   

 

Takpanna 2,33 m 
3 st konsol 6330, 4 st rör 6350 1,2 meter, 6 st träskruv 
6,3 x 38 mm 
Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 2,26 m 

  
 
               svart 
               t-röd 
               grå 

 
 
684020 
684030
684050 

 

Takpanna 1,53 m 
3 st konsol 6330, 4 st rör 6350 0,8 meter, 6 st träskruv 
6,3 x 38 mm 
Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 1,46 m 

  
               svart 
               t-röd 
               grå 

 
684120
684130
684150 

 

Plåt/papp 2,33 m 
3 st konsol 6340, 4 st rör 6350 1,2 meter, 30 st plåtskruv 
6,3 x 20 mm med tätbricka. 
Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 2,26 m 

  
               svart 
               t-röd 
               grå 

 
684220
684230
684250 

 Plåt/papp 1,53 m 
3 st konsol 6340, 4 st rör 6350 0,8 meter, 30 st plåtskruv                                                 svart 
6,3 x 20 mm med tätbricka.                                                                                                     t-röd 
Effektiv bygglängd vid kombination av flera paket 1,46 m                                                grå 

 
684320
684330
684350 

 Konsol till Förenklat snörasskydd för betong- och  
lertegeltak 
Extra konsol för kompletta paket ovan eller för egen 
kombination. Skruv bipackas. 

 
10 st/kartong 

 
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
632020
632030
632050 
 

 Konsol till Förenklat snörasskydd för plåttak och yt-
pappstak. 
Extra konsol för kompletta paket ovan eller för egen 
kombination. Skruv bipackas. 

 
10 st/kartong 

 
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
634020
634030
634050 

 Rör till förenklat snörasskydd 
1,2 m/st. Bygglängd 1,13 m/st. Åtgång 2 st/längd. 

 
10 st/kartong 

 
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
635020
635030
635050 
 

  
Kompletta paket Livlinefästen 

   

 Livlinefäste 0,7 m BTG på råspont 
2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6131, 1 st rör 0,7 m, 1 st 
rörsträva 6071, 2 st monteringssats 6900,                          
1 st monteringssats 6906. 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
681020 
681030 
681050 

 Livlinefäste 0,7 m BTG på bärläkt 
2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6132, 1 st rör 0,7 m, 1 st 
rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6900,                                       
1 st monteringssats 6906. 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
681220 
681230 
681250 

 Livlinefäste 0,7 m LTG på råspont 
2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6131, 1 st rör 0,7 m, 1 st 
rörsträva 6071, 2 st monteringssats 6900,                                       
1 st monteringssats 6906. 

  
              t-röd 
 

 
681430 

 Livlinefäste 0,7 m LTG på bärläkt 
2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6132, 1 st rör 0,7 m, 1 st 
rörsträva 6071, 1 st monteringssats 6900,                                      
1 st monteringssats 6906. 

  
           t-röd 

 
681630 

 

Livlinefäste 1,2 m Profilerade plåttak  
3 st konsol 6211, 1 st rör 6060, 1 st rörsträva 6071 
1 st monteringssats 6902, 1 st monteringssats 6906. 
 
 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
681820 
681830 
681850 

Kompletta paket Förenklat snörasskydd/snöglidhinder 
(ej för infästning av livlina) 
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 Kompletta paket Takstege    

 

Takstege 1,2 m för BTG/LTG på råspont/bärläkt. 
Fler paket kombineras till önskad längd, minsta åtgång 2 
paket. 
1 st takstege 1,2 m 6231, 2 st stegbalk 6111, 1 st band-
fäste 6253, 1 st skarvsats takstege 6910, 8 st träskruv. 
 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 
 
 

  
682220 
682230 
682250 
 

 

Takstege 2,4 m för BTG/LTG på råspont/bärläkt 
Fler paket kombineras till önskad längd. 
1 st takstege 2,4 m 6234, 3 st stegbalk 6111, 2 st band-
fäste 6253, 1 st skarvsats takstege 6910,                                           
2 st monteringssats 6900. 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 
 
 

 
682320 
682330 
682350 
 

 

Takstege 1,2 m för profilerade plåttak min 0,4 mm stål.  
Fler paket kombineras till önskad längd, minsta åtgång 2 
st paket. 
1 st takstege 1,2 m 6231, 2 st stegbalk 6111, 1 st skarv-
sats takstege 6910, 1 st monteringssats 6917. 

  
              svart 
              t-röd 
 

 
682420 
682430 
 

 Takstege 2,4 m för profilerade plåttak min 0,4 mm stål.  
Fler paket kombineras till önskad längd.                                                                              svart 
1 st takstege 2,4 m 6234, 3 st stegbalk 6111, 1 st skarvsats                                             t-röd                                     
takstege 6910, 2 st monteringssats 6917. 

 
682520 
682530 
 

 Kompletta paket Takbrygga    

 Takbrygga  1,2 m BTG på råspont 
1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6131, 
2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042,                                 
2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911. 
 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
683020 
683030 
683050 
 

 Takbrygga 2,4 m BTG på råspont 
1 st takbrygga 6243, 3 st konsol 6030, 3 st fotplatta 6131, 
3 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042,                       
1 st monteringssats 6901, 2 st monteringssats 6911. 
 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
683120 
683130 
683150 
 

 Takbrygga 1,2 m BTG på bärläkt 
1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6030, 2 st fotplatta 6132, 
2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042,                        
1 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911. 

  
              svart 
              t-röd 
              grå 

 
683220 
683230 
683250 

 Takbrygga 1,2 m LTG på råspont 
1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6131, 
2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042,                       
2 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911. 

  
              t-röd 

 
683430 
 
 

 Takbrygga 1,2 m LTG på bärläkt 
1 st takbrygga 6241, 2 st konsol 6020, 2 st fotplatta 6132, 
2 st bryggfäste 6041, 1 st bryggsträva 6042,                       
1 st monteringssats 6900, 1 st monteringssats 6911. 

  
              t-röd 

 
683630 
 
 

 Takbrygga 1,2 m Profilerad plåttak  
1 st takbrygga 6241, 3 st konsol 6211, 3 st bryggfäste 
6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6902,  
2 st monteringssats 6911. 

  
              svart 

 
683820 
 
 

 Takbrygga 2,4 m Profilerad plåttak  
1 st takbrygga 6243, 4 st konsol 6211, 4 st bryggfäste 
6041, 1 st bryggsträva 6042, 1 st monteringssats 6902,  
2,5 st monteringssats 6911, 1 st monteringssats 6920. 

  
              svart 

 
683920 
 
 

 

Kompletta paket Snörasskydd Grind 
 
Snörasskydd Grind 2,4 m BTG på råspont 
1 st grind 6052, 3 st konsol 6030, 3 st fotplatta 6131,  
1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6901. 
 
Snörasskydd Grind 2,4 m LTG på råspont 
1 st grind 6052, 3 st konsol 6020, 3 st fotplatta 6131,  
1 st monteringssats 6905, 1 st monteringssats 6901. 
 

              
 
 
              svart 
              t-röd 
              grå 
 
 
              t-röd 

 
 
 
682720 
682730 
682750 
 
 
682830 

 

Snörasskydd Grind 2,4 m Profilerad plåttak 
1 st grind 6052, 4 st konsol 6211, 1 st monteringssats 
6905, 1 st monteringssats 6902, 1 st monteringssats 
6920, 1 st monteringssats 6904. 

                                             
              svart 
               

 
682920 
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 TAKPRODUKTER 

 Benämning Förpackning Specifikation Art.nr 

 TJB Expanderande tätningsband 
Självhäftande tätningsband. 
Självexpanderar upp till höjd 50 mm. 
Tätar mellan t ex takpanna och plåtbeslag 
 

 
15 rullar/kart 

 
5 m           grå 
Bredd: 20 mm 

 
143055 

 TJB Butyltejp 
För tätning mellan underlagstak och ströläkt mm. 
Tjocklek 1,3mm 
 
 

 
10 rullar/kart 

 
Längd: 60 m 
Bredd: 15 mm 

 
162022 
 

 TJB Duotejp 
Dubbelsidig tejp för alla typer av underlagstäckning. 

 
20 rullar/kart 

 
Längd: 25 m 
Bredd: 50 mm 

 
162120 

 TJB Repatejp 
För lagning av alla typer av underlagstäckning. 
 
 

 
12 rullar/kart 

 
Längd: 25 m 
Bredd: 50 mm 

 
162220 

  
TJB Takmassa 
Limmar, tätar och fogar. 
Universalmassa som fäster på betong, lertegel, plåt, 
papp mm. 
Används som: Takpannelim, Nockmassa, Asfaltskitt/
klister, Tätning mellan underlagstak och ströläkt. 
 

 
 
300 ml/tub 
12 st/kartong 

 
 
                   svart 
       transparent 

 
 
161020 
161000 

 TJB Klisterasfalt 
TJB Klisterasfalt används vid skarvklistring av 
takpappsvåder på trätak.  
Produkten kan även användas för tätnings- och  
lagningsarbeten där ett smidigt och elastiskt kitt  
erfordras.  
 

 
1 liter 
5 liter 

  
166001 
166005 

 TJB Mossbeslag Universal 
Mossbeslag i zink för montering på nocken. Förhindrar 
påväxt av mossa, alger, lava och mögel.  
Används med fördel på nya tak för att behålla det rena 
taket. 
 

 
36 st/kartong 
144 st/låda 

 
50 x 385 mm 

 
172000 

 TJB Fågelpiggar 
Förhindrar fåglar från att uppehålla sig på taket eller 
andra utsatta ställen. 
Rostfria piggar. 
Modulerna kan sättas samman så att de kan användas 
även mot småfåglar. 
Piggarnas höjd 12 cm. 
 
 
 

 
15 st/kartong  
10 kart/låda 
 
 
 
 
30 st/kartong 

 
4-piggars 
bredd: 150 mm 
längd: 33 cm 
2-piggars 
bredd: 60 mm 
längd: 33 cm 
4-piggars 
bredd: 150 mm 
längd: 1 m 

 
145010 
 
 
145020 
 
 
145030 

 TJB Taktvätt, koncentrat 
En miljövänlig produkt som effektivt löser upp               
och frigör taket från beläggning. 
Koncentrat, blandas med nio delar vatten.  
1 l räcker till ca 50 m². 
Biologisk nedbrytbar. 
 

 
12 flaskor/kart 
3 dunkar/kart 
 

 
1 liter/flaska 
5 liter/dunk 

 
170001 
170005 

     

     

TJB Försäljning AB 
 
tel: 0512-199 59 
e-post: info@tjb.se  hemsida: www.tjb.se 


