
Bygg med naturlagarna

Träullit kattorakenne
Ympäristöystävällinen kattorakenne tiloin, joissa ihmisten hyvinvointi on tärkeää.

Träullit AB, Fabriksgatan 2, Box 20, 570 60 Österbymo, Tel 0381-601 14, www.traullit.fi

Kustannustehokas kattorakenne

Träullit – luonnollinen ”ilmastointilaite”
Träullit on avoimen rakenteensa vuoksi hyvä säätämään huoneilman 
suhteellista kosteutta.Levyn kosteutta puskuroiva ominaisuus on 
merkittävä huoneilmalle ja tilassa oleskelevien ihmisten 
hyvinvoinnille, erityisesti suihku- ja kylpyhuoneissa, makuuhuoneissa, 
luokkahuoneissa, urheiluhalleissa jne. Ominaisuudesta on hyötyä 
esimerkiksi jäähalleissa, joissa ei ole koneellista kosteudenpoistoa. 
Rahaa säästyy sisäilman kuitenkaan heikkenemättä.

Lämmön varaus
Huonelämpötilan heittely vähenee. Ihmisistä ja valaistuksesta tuleva 
lämpö varastoituu Träullit-kattoon päivän mittaan ilman, että lämpöä 
tuuletetaan ulos. Yön aikana saadaan tämä lämpö takaisin, mikä 
säästää lämmityskustannuksissa. Katso diagrammi sivulla 8.

Toimii kondenssivesisuojana
Sementti-sideaineinen lastuvilla Träullit -katossa voi ottaa runsaastikin 
kosteutta vastaan ilmasta ilman pisaroivaa kondenssivettä.

Sietää kemiallisesti agressiivistä ympäristöä
Levy on lahon ja homeenkestävä. Träullit kattorakenne sietää 
agressiivisiä olosuhteita paremmin kuin useimmat muut vastaavat 
kattorakenteet. Esimerkiksi uimahalleissa käytettävät kemikaalit eivät 
vaikuta siihen.

Korkealaatuista äänenvaimennusta
Träullit voidaan maalata useita kertoja ilman, että
äänenvaimennusominaisuudet huononevat.

Tämän teknisen esitteen tarkoitus on antaa yleiskuva 
Träullit -kattorakenteen ominaisuuksista ja käyttökohteista.
Lisätietoja ja detaljeja löytyy tyyppipiirustuksista kotisivuiltamme
www.traullit.fi.
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Tärkeimpiä ominaisuuksia:
• Akustiikka – äänenvaimennus
• Lämmöneristävyys
• Lämmön varauskyky
• Kondenssikosteuden varaaminen
• Kosteudenkestävyys
• Palonkestävyys
• Sietää kemiallisesti agressiivistä 
 ympäristöä
•  Vähäpäästöinen

Tämä tarkoittaa käytännössä mm:
•  Miellyttävää sisäilmastoa
•  Pitkää elinikää
•  Luonnollista estetiikkaa

Träullit kattorakenne
Träullit kattorakenne muodostuu kantavista elementeistä ja 
täydentävästa lisäeristeestä. Rakennetta on käytetty menestyksekkäästi 
yli 30 vuoden ajan lähinnä kouluissa, kirjastoissa, myymälöissä, 
teollisuus- ja urheiluhalleissa ym. vastaavissa suurikoisissa tiloissa.

Kattoelementit asennetaan liimapuupalkkien päälle siten, että 
elementti muodostaa valmiin alapinnan kattoon ilman erillistä 
sisustusmateriaalia. Tämä antaa tilalle ilmavan ja avoimen 
vaikutelman.

Luonnollinen ”ilmastointilaite”
Träullit on avoimen rakenteensa vuoksi hyvä säätämään huoneilman 
suhteellista kosteutta.
Ihmisistä ja valaistuksesta tuleva lämpö varastoituu Träullit-kattoon 
päivän mittaan. Yön aikana saadaan tämä lämpö takaisin, mikä säästää 
lämmityskustannuksissa.

Träullit Kattoelementti
Träullit Kattoelementti on kantava, pyöreällä puutavaralla jäykistetty 
lastuvillalevy.

Tyyppi  Puulastun leveys
——————————————————————————————
Normal  2,5 mm
——————————————————————————————

Mitat
——————————————————————————————
Paksuus  150 mm
——————————————————————————————
Leveys  600 mm
——————————————————————————————
Pituus  2390 mm (modul 2400 mm)
——————————————————————————————
Pyöreä puutavara, kuusi ø 65-70 mm
——————————————————————————————

Paino
——————————————————————————————
Puunvalkoinen  78/54 kg per st/m2

——————————————————————————————
Sementinharmaa 84/58 kg per st/m2

——————————————————————————————

Träullit Kattoelementti Träullit Kattoelementti
Puunvalkoinen, normaali lastu Sementiharmaa, normaali lastu

Liimapuupalkki Solumuovieriste

Kattopelti, huopa tai tiili
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Träullit Sandwich

Träullit Sandwich on solumuovilevy, jonka päälle on laminoitu 15 mm 
Träullit -lastuvillalevy. Se on yleinen täydennysosa kattoelementeille, 
mikä parantaa lämmöneristystä ja samalla muodostaa höyrynpainetta
tasaavan kerroksen rakenteeseen.

Mitat ja paino
——————————————————————————————
Paksuus 70 mm (josta 55 mm solumuovia)
——————————————————————————————
Leveys 600 mm
——————————————————————————————
Pituus 2000 mm
——————————————————————————————
Paino 8 kg/m2

——————————————————————————————

Vaihtoehtoinen lisälämmöneritys. 
Träullit Sandvich’n sijaan voidaan lämpöeristeenä käyttää myös 
mineraalivilla, solulasia tai solumuovia. Kun Träullit -kattoelementtiä 
käytetään yläpohjana ulkotilaan tuulettuvan vesikatteen alla, voidaan 
käyttää kevyttä ja hatarampaa eristystä.

Träullit Quadri kattoelementti
– järkevää rakentamista

4 kpl Träullit kattoelementtejä yhdessä Quadrielementissä nostetaan 
rakennustyömaalla nosturilla kerralla paikoilleen, mikä lyhentää 
asennusaikaa merkittävästi.

Mitat
——————————————————————————————
Paksuus  150 mm
——————————————————————————————
Leveys 2400 mm
——————————————————————————————
Pituus  2390 mm (moduuli 2400 mm)
——————————————————————————————
Pyöreät puuvahvikkeet  ø 65-70 mm
——————————————————————————————

Paino
——————————————————————————————
Puunvalkoinen 312/54 kg per st/m2

——————————————————————————————
Harmaa 336/58 kg per st/m2

——————————————————————————————

Träullit Sandwich (solumuovi ja päälle 
on laminoitu 15 mm Träullit-levy.

Mineraalivilla

Träullit Sandwich Pyöreä puuvahvike
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Kattomuodot
Träullit Kattoelementtiä voidaan käyttää useimmissa 
kattomuodoissa. Elementti voidaan asentaa kantavien 
palkkien alapuolelle, väliin tai päälle.

Kattotyypit

”Lämmin katto”
Träullit kattoelementtiä käytetään useinmiten niin kutsutussa 
”lämpimässä katossa”, jota kutsutaan myös kompaktikatoksi.

Vesikatteet
Träullit katto voidaan suunnitella sopimaan kaikkien tavanomaisten 
vesikaton materiaalien kanssa kuten huopa, saumattu pelti, tiilet ja 
nurmikatto. Yksityiskohdat löytyvät tyyppipiirustuksista 
www.traullit.fi. Katteita asennuksessa viitataan toimittajan ohjeisiin 
ja suosituksiin.

Vedenpoisto
Träullit katossa voi olla joko ulkopuolinen vedenpoisto räystäskourujen 
kautta tai sisäpuolisen rännin kautta viiston katon ja vastaluiskan 
välisestä kourusta. Veden mahdolliseen jäätymiseen sen saavuttaessa 
kylmän vyöhykkeen räystäillä tai katolla tulee kiinnittää huomiota.
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”Lämmin katto” Kaarikatto ”Kylmä katto”

”Kylmä katto”
Rakenne jakaa kuorman kattoelementeille sekä palkeille siten, 
että pistekuormat eivät rasita Träullit-elementtiä.

Pelti Tiili

Kattohuopa
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Lujuus
Normaali rakenne; punainen leima - 2,6 kN/m²
Träullit Kattoelementti täyttää BBR:n ja BKR:n lujuusvaatimukset 
tyyppihyväksynnän 3173/79 mukaan ja on testattu myös läpiastumisen 
riskin varalta. Normaalirakenteinen elementin kantokyky on 
2,6 kN/m² (katemateriaali huomioimatta) tasaista kuormaa kuten
lumikuormat. Kaikki mahdolliset esiintyvät kuormat tulee laskea 
mukaan kuten valaisimet yms. Vähäisemmät asennukset voidaan 
tehdä elementin puuvahvikkeisiin ruuveilla. Näiden elementtien 
puuvahvikkeiden päissä on punainen leima. ”Punaleimainen” kestää 
esimerkiksi lumikuormavyöhykkeell 3 ja muodonmuutoskerroin on
<0,9.

Erkoisrakenne; musta leima – korotettu kuorma
Erkoisrakenteisessa elementissä käytetään vahvempia tukipuita, joilla 
saavutetaan jopa kaksinkertainen kantokyky normaalirakenteeseen 
verrattuna. Näiden mustaleimaisten elementti kantokyky 
on n. 5,3 kN/m² (katemateriaali huomioimatta). Pistekuormat tai 
sen tapaiset laitekuormat tulee kohdistaa kantaville palkeille.

Rungon jäykistys
Rakenteiden jäykistyksistä on huolehdittava pilarien, palkkien välisten 
pystysuorien tuulijäykisteristikoiden tai jäykistävien seinärakenteiden 
avulla. Monet parametrit määräävät parhaan vaihtoehdon, kuten
rakennuksen muoto, perustukset ja palkki/pilarisysteemi. Mitoitus 
täytyy tehdä tapauskohtaisesti. HUOM: Träullit Kattoelementti ei 
toimi runkojäykisteenä.

Lämmöneristävyys
Träullit Kattoelementin lämmöneristävyys on 
1,80 (m²°K) /W ilman konvektion vaikutusta.

Lämpökapasiteetti
Träullit Kattoelementissä yhdistyy alhainen lämmönjohtavuus ja 
materiaalin suhteelisen korkea paino. Tällää yhdistelmällä on erittäin 
hyvä lämpökapasiteetti, jota on tapana kutsua myös ”kivitaloefektiksi”. 
Kesäaikaan iltapäivän helle ei nosta sisälämpöä korkeaksi niin 
helposti vaan ylimääräinen lämpö varastoituu kattorakenteisiin ja 
vapautuu sieltä taas yöaikaan. Lämmön varautumisen on laskettu 
kestävän jopa 13 tuntia. Keväällä ja syksyllä, jolloin voi esiintyä 
suukiakin lämpötilan vaihtelua, saadaan hyödyksi energian säästöä 
ja tasaisempaa sisälämpötilaa.

*Värmeflödesberäkning, Tepro, Blomberg Consulting,
Lund, 92.09.27. Katso viereistä diagrammia.

Träullit katon Up-arvot (2 kerrosta kattohuopaa pinnoitteena)
——————————————————————————————
 Rp-värde (m2K)W  Up-värde W/m2K
——————————————————————————————
Träullit Kattoelementti 1,80
(tyyppihyväksytty arvo)
——————————————————————————————
Träullit Kattoelementti 70 mm  0,300
+ Träullit Sandwich
——————————————————————————————
Träullit Kattoelementti 70 mm 0,283
+ EPS-solumuovi 100 mm 0,283
(VIM kontrolloitu) 150 mm 0,189
 180 mm 0,152
——————————————————————————————
Taulukossa ilmoitettuna arvot käytännössä.
Solulasi ja Träullit Sandwich vastaavassa paksuudessa kuin 
polystyreeni antavat suurinpiirtein saman Up-arvon.

Diagrammi osoittaa, että lämpövirtaukset Träullit katossa
on muuttumattomia verrattuna vastavaan mineraalivillakattoon 
Lämpö viipyy Träullit katossa puoli vuorokautta kun taas
mineraalivillakatossa noin 2 tuntia.
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Träullit Kattoelementin lujuustesti Tukholmassa vuonna 1965
Skansen-huvipuiston elefantti Gobi’lla (1950 kg).
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Äänenvaimennus
Träullit Kattoelementti vaimentaa erinomaisesti ääntä mahdollistaen 
hyvän akustiikan tilaan. Akustoivaa alakattoa tai vaimennussermejä ei 
silloin tarvita. Rlementin avoin rakenne on mahdollista maalata ilman,
että vaimennuskyky huononee. Tiloissa, joissa halutaan käyttää 
alakattoja piilottamaan tekniikkaa, käytetään Träullit Akustik-levyjä.

Absorptioluokka: A, absorptiokerroin α =0,9.
(Träullit Kattoelemetti + 120 mm Rockwool 337 tai vastaava)

Absorptioluokka: B, absorptiokerroin α =0,8.
(Träullit Kattoelementti + Träullit Sandwich)

Äänen eristävyys
Träullit Kattoelementin äänen eristävyys standardisoitua
liikennemelulle on mitattu olevan 32 dBA.

Träullit kattorakenne mittauksessa yläpuolelta katsottunat:
——————————————————————————————
Kattohuovalla verhoiltu  -SEP 4000 (esimerkiksi Isola 
 Fiberkraft 250 A tai vastaava)
                                                                                   —————————————————
 -YEP 2500 (esimerkiksi Isola 
 Fiberkraft 180 V tai vastaava)
——————————————————————————————
Lämmöneriste  -150 mm Träullit Sandwich
——————————————————————————————
Pohjakerros  -15 mm vaneri
——————————————————————————————
Träullit Kattoelementti  -alaslaskettuna liimapuupalkkien väliin
——————————————————————————————
Träullit katto, äänen eristävyyden mittaus, 
Akustikverkstan, Skövde, 96.01.12.

Ääntä eristävät väliseinät
35, 44, 48 ja 52 dB:n väliseinien liittymät kattoon voidaan toteuttaa 
ilman, että rakenteen eristävyyluokka alenee, katso detaljit 
tyyppipiirustuksessa publ 147. Sivutiesiirtymien mittaus, 
Ingemansson Akustik, Göteborg, rapport 780377-2, dat 80.08.14.

αp Vaimennuskyky käytännössä

”Äänenvaimennuksen mittaukset”, SP, Borås, rapport
9532214-1 ja -2, 95.03.31 ja 30.

Esimerkki 44 db:n seinän liittymästä.
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Jälkikaiunta-ajat
Träullit Kattoelementin erinomaiset akustiset ominaisuudet tulevat 
ilmi jälkikaiunta-ajan mittauksissa kahdessa jäähallissa ja 
kahdessa koulussa. Jäähalleissa selvitetään myös Träullit -pinnan 
määrän vaikutusta katossa ja seinissä. Kouluilla on ollut likipitäen 
sama tilavuus (240 m3) ja tilan muoto

Jäkikaiunta-ajat (s) kahdessa jäähallissa*
ap Käytännön vaimennuskyky

*Jälkikaiunta-ajan määritys jäähalleissa. 3K Akustikbyrån, 
Stockholm, 87.08.03

Träullit pinnan osuus katossa ja seinissä **(%)
——————————————————————————————
Jäähalli  A  B
——————————————————————————————
Katto  100  100
——————————————————————————————
Pitkä sivu a  70  25
——————————————————————————————
Pitkä sivu b  0  50
——————————————————————————————
Lyhyt sivu a  40  40
——————————————————————————————
Lyhyt sivu b  70  60
——————————————————————————————

Molemmissa halleissa betoni/asfaltti-lattia.
** Muut seinäpinnat puupaneelia ja tiiltä.

Jälkikaiunta-ajat (s) kahdessa koulussa*
ap Käytännön vaimennuskyky

*Jälkikaiunta-ajan määritys luokkahuoneessa.
Sterner Akustik, Malmö, rapport 491-001, dat 95.04.23.

——————————————————————————————
Huone 1  Huone 2
——————————————————————————————
Tilavuus 235 m³. Tilavuus 245 m³.
Träullit Kattoelementti +  Träullit Kattoelementti +
Träullit Sandwich. Träullit Sandwich.
Pulpettimuoto, huonekorkeus  Pulpettimuoto, huonekorkeus
2,70 - 5,10 m. 2,87 - 5,45 m.
Puuseinät. (a = suljettu taiteseinä, Seinät tiiltä ja kipsilevyä.
b = avoin taiteseinä)

Kosteus ja kondenssi
Kosteuden puskurointi
Träullit Katto varastoi ja luovuttaa kosteutta vahingoittumatta
ja ilman että sen ominaisuudet heikkenevät. Sementtisideaineen 
alkaalisuus estää lahoamisen ja homekasvun.

Höyrysulku
Rakennus- ym. kosteuden vuoksi suositellaan kosteussulun käyttöä 
Träellit Kattoelementin yläpuolella, esim. 0,2 mm kestävää 
PE-muovikalvoa, jonka saumat tiivistetään toimittajan ohjeiden 
mukaan. Vaihtoehtoisesti pahvia, esim. YEP 2500, voidaan käyttää, 
jos saumat liimataan täysin tiiviiksi. Solulasieristettä käytettäessä 
hyväksyttävä höyrysulku tulee itsessään. Lisätietoja solulasin 
toimittajilta.

Uimahallit
Uimahaleissa suotellaan aina laadukasta höyrysulkua esim. 0,2 mm 
PE-muovikalvoa. Solulasieriste Träullit Kattoelementin päällä toimii 
kuitenkin myös uimahalleissa ilman erillistä kosteussulkua.
Uimahalleissa, joissa lämpötila on +28°C ja RH 55%, riittää 
kondenssin hallintaan Etelä- ja Keski-Ruotsissa 70 mm Träullit 
Sandwich + 30 mm solumuovi ja Pohjois-Ruotsissa 70 mm Träullit 
Sandwich + 120 mm solumuovi.

”Pysäytä pisarointi Träullit katon avulla.”
Träullit katon kosteustasapainolaskelmat uimahalleissa, 
K-konsult, 21/05/92

Tuuletus
Kylpylöissä vallitsee yleensä alipaine äärimäisen sisäilmaston vuoksi. 
Tilan täydellinen tiivistäminen läpivienneissä ja liittymissä on vaikeaa. 
Siksi ilmastointia yleensä ohjataan välttämään ylipainetta. HUOM: 
Uudet rakennukset sisältävät aina rakennusaikaista kosteutta.
Siksi yhtenä tai kahtena ensimmäisenä käyttövuotena suositellaan nor-
maali läpötilaa ja perustuuletusta pitämään yllä vuorokauden ympäri. 
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Paloluokitukset
Träullit -kattorakenne on hyväksytty REI 30 paloluokkaan 
kantavana ja osastoivana rakenteena, sekä suojaverhouksena
pintakerrosluokituksella 1 (TG 3173/79).
Träullit elementti kattopalkkien välissä täydennettynä 15 mm vanerilla 
on hyvöäksytty luokkaan REI 60.

Ympäristö ja terveys
Träullit Akustik 25 tai 50 mm paksulle sementtisideaineiselle
puulastuvillalevylle on hyväksytty virallinen pohjoismainen 
joutsenmerkki (lisenssi 310.003). Statens Provningsanstaltin 
mittauksissa Borås’ssa päästöt on todettu äärimmäisen vähäisiksi. 
Mitattu emissio on < 30 μg/m3 TVOC pitoisuutta, mikä vastaa
emissiokerrointa TVOC < 11 μg/m²h.
Träullit Kattoelementtit valmistetaan samanlaisesta sementillä 
sidotusta puulastusta kuin Träullit Akustik ja sillä on siksi samat 
hyvät ympäristöominaisuudet (Träullit Akustik ei sisällä 
puutavaravahvikkeita). Koska Träullit vastustaa voimakkaasti 
homesieniä sekä lahoa, on se erittäin turvallista terveyden kannalta.

Ympäristö- ja laatudokumentaatio
Tuotteiden sekä tehtaan ympäristöselvitys (livcykelanalys) ovat 
tilattavissa tehtaalta tarvittaessa kuten myös valmistuksen laatu/
toiminta -sertifikaatit. Sekä itsekontrollin sekä ulkoisesta valvonnasta 
vastaa SP (Statens Provningsanstalt). Myös ”Rakennustarvike-
selvitys”, joka on laadittu BYKRn ohjeiden mukaan, on saatavilla 
kotisivuiltamme sekä Svensk Byggtjänst’stä kohdasta MiljövaruBas.

Pöly
SP’n (Statens Provnings- och Forsknings-institut) kontrollissa on 
tutkittu 10 vuotta vanhan koulun pölypitoisuutta lastuvillassa. 
Ilman partikkelipitoisuus mitattin kolmessa luokkahuoneessa, yksi 
ilman Träullitlevyjä katossa ja kaksi levytettynä. Kattoihin suunattiin
voimakas ilmavirtaus, ja verrattiin tuloksia ennen ja jälkeen 
puhalluksen. Mittaukset osoittivan, ettei pölypitoisuus ilmassa 
kohonnut kokeen jälkeen. Levyn työstössä mahdollisti levyn pinnalle 
jäänyt pöly ei ole terveydelle haitallista, ja se voidaan helposti poistaa
pölynimurilla.

Useat esimerkit ravintoloissa ja muissa herkissä ympäristöissä osoittavat, 
että Träullit-levyt elinaikanaan eritä pölyä ja muita partikkeleita.

”Träullit-levyt eivä kerää eivätkä luovuta pölyä.”
SP/RNK mätning, 05/10/95

Materiaalin soveltuvuus
Träullit Kattoelementti parantaa sisäilman laatua sekä ratkaisee 
samalla useita teknisiä ongelmia. Siksi se hyvin käyttökelpoinen 
kohteissa, joissa paljon erilaisia toiminnallisia vaatimuksia.
Harvat rajoitukset, joihin Träullit ei sovellu ovat mm.:
elintarviketeollisuus, missä avoimesti käsitellään elintarvikkeita sekä 
mm. terveydenhuollon hygieeniset tilat kuten leikkaushuoneet.

Uudelleenkäyttö
Träullit Kattoelementin sideaine on sementtiä. Sen antama lujuus ja 
pitkä elinikä mahdollistaa purettavien levyjen käytön uudelleen, 
mikäli niiden asennustapa sen sallii.

Valon heijastavuus
Träullit levittää valon miellyttävästi ilman heijastuksia soveltuen siten 
hyvin epäsuoralle valaistukselle. Allaoleva taulukko osoittaa kolmen 
mittaukset tulokset spektrofotomittauksella (Svensk Standard SS 
019100), missä valolähde kohdistetaan suoraan kohti pintaa. 
Tämä menetelmä vääristää tulosta pinnan reikäisyyden aiheuttamien 
varjostumien vuoksi jossain määrin. Todellisessa tilanteessa 
heijastavuus on suurempi, koska normaalissa huonetilassa valo tulee 
eri suunnista ja lähteistä vähentäen varjoja struktuuripinnoilla.

——————————————————————————————
Valon heijastuskertoimet, Träullit normaalilastulla, noin %
——————————————————————————————

100 Sementinharmaa 31

101 Valkoiseksi maalattu sementinharmaa 58

200 Puunvalkoinen 47

201 Valkoiseksi maalattu puunvalkoinen 72
——————————————————————————————
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Tarvikkeet

Tarvikkeet Träullit Kattoelementille
——————————————————————————————————————————————————————————————
Ruuvi WT-T Mitat mm  Pakkaus kpl
Elementtien asennukseen palkkeihin. ——————————————————————————————————
 130x6,5  100
——————————————————————————————————————————————————————————————
Kärki T 30 (torx) ruuville WT-T Pituus mm
Sama kattojuoksujen asennukseen ——————————————————————————————————
 90
 110
——————————————————————————————————————————————————————————————
Kulmarauta, kuumasinkitty, reunapuiden ja Korkeus mm
räystäsjuoksujen yms. kiinnitykseen. ——————————————————————————————————
 115
——————————————————————————————————————————————————————————————
Kuitusementtilevykaista min 10 kg/m2 äänen eristykseen Pituus  Leveys mm  Pakkaus kpl
elementtien saumoissa (vaihtoehtoisesti pahvia, jonka ——————————————————————————————————
tiheys n. 14 kg/m3. Tapauskohtainen 150 (+-3 mm)  Nippu noin 20 kpl
——————————————————————————————————————————————————————————————
Apuvälineet. Saksinosturi voidaan vuokrata.
——————————————————————————————————————————————————————————————

Muut tarvikkeet
——————————————————————————————————————————————————————————————
Kiinnityskisko Bjarne-järjestelmään Kulutus kpl/m2 Kulutus kpl/m2

Sinkitty teräs sileä pelti kk 600 tiilikuvio kk 1200
 ——————————————————————————————————
 0,70  0,35
——————————————————————————————————————————————————————————————
Teleskooppihylsy Bjarne PP-plast -järjestelmään Kulutus  Pituus mm  Pakkaus kpl
prikalla Æ 42 mm ——————————————————————————————————
 8 kpl/kiinnityskisko = saatavissa eri pituuksina
 5,6 tai 2,8 kpl/m2 solumuovon paksuuden mukaan
——————————————————————————————————————————————————————————————
Kattoruuvit IT2-C-90 Bjarne -järjestelmään. 8 kpl/kiinnityskisko =  500
Ruostumaton luokka A, Æ 4,8 mm 5,6 tai 2,8 kpl/m2

——————————————————————————————————————————————————————————————
Kärki, PH2, kattoruuville
Jatko-osa kärjelle, 500 mm
——————————————————————————————————————————————————————————————

Muut Träullit-tuotteet ja käyttökohteet

Träullit Standard
Lämpöä eristävä rappausalusta ja valetun 
välipohjan lisäeristeenä.

Träullit Melusuojat
Tehokas melusuoja maantie- ja rautatieliikenteeseen.

Träullit Kokoseinäelementti
Kokoseinäelementti valetaan tapauskohtaisesti
tehtaalla asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Träullit Akustik
Sisäkatot Träullit Akustik -levyillä.
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