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Slate komposit takskiffer; ett perfekt och modernt alternativ till naturlig skiffer.  En 
förstklassig takprodukt med en oslagbar 50 års garanti. 
En perfekt kombination av skifferns naturliga skönhet och de teknologiskt mest 
avancerade metoderna och materialen. Slates skönhet, styrka, varaktighet och fär-
ger öppnar en unik värld av nyskapande. 
 
• Förstklassigt komposit skiffertak 
• 100 % återanvändbar blandning av naturlig dolomitisk 

kalksten och polypropenplast  
• Skiffer har den naturliga blandade struktur och kanter 

samt är de en-kupformiga till ännu bättre täthet 
• Plattor ger ett maximalt skydd mot UV strålar samt regn, 

stormvind, hagel och snö 
• Första klassens prestanda och brandsäkerhet (Typ ”A”) 

samt 50 års överförbar garanti 
• En förstklassig produkt med förstklassig prestanda och 

den erbjuder en skönhet som håller 

Slate finns i fler färger, dock mest använd och på lager finns 
skiffergrå (nr. 804). 
• Mått skiffer: längd 445 x bredd 295 x tjocklek 5 mm 
• Vikt: 0,7 kg/st 
• Förpackning per 25 st 
• Täckning på taket: 

♦ Takvinkel 14,5-25° : markering 6   = ca 22 st/m2 
♦ Takvinkel 25-27,5° : markering 6,5 = ca 20 st/m2  
♦ Takvinkel 27,5-30° : markering 7   = ca 19 st/m2 
♦ Takvinkel >30°     : markering 7,5  = ca 18 st/m2 

Obs: Minimum takvinkel: 14,5° 
• Fastning spik 30x2,5mm: varmförzinkad räfflad, platt huvud 
 
Obs: Typ ”A” testades för BS476 del 3; AA brandklassificering 
        för installation på panelbelagda tak  

RIDGEMASTER taknockventilation. 
Slate takskiffer går att kombinera med vår takventilation-
produkt ’Ridge Master’. 
Patenterad taknockventilation fungerar genom naturlig 
konvektion. Utomordentlig funktion för att stänga ute vä-
der, smuts och insekter. Material är slitstark sampolymer. 
Levereras med 40 års garanti. 
Förpackning: låda med 10 st x 1,2 mtr = ca 12 mtr 


