
MONTERINGSANVISNING

Du lägger underlagspappens första våd längs takfoten. Låt våden 
sticka ut ca 50 mm nedanför takfotskanten. Därefter spikar du  
i vådens övre del. Den utskjutande våden viker du ned över takfots- 
kanten och fäster med spik i brädans ytterdel. Det är lagom med  
60 mm avstånd mellan spikarna. Pappen skär du sedan av längs 
med brädans underkant. Ska fotplåt monteras vid takfoten är det 
dags att spika fast den nu. Avstånden mellan spikarna bör vara  
150 mm. Se till att fotplåten är stor nog för att täcka en 150 mm 
bred yta in på taket. Lägg en 200 mm bred remsa underlagspapp 
över plåtkanten. Fäst med Protego Tätklister/kitt.

Andra våden
Underlagsvåd nummer två ska överlappa den första med 80 mm.  
Du fäster den i den övre kanten med spik. Sedan sicksackspikar du  
i överlägget enligt bilden. Underlagspappen ska säkras kant i kant  
med trekantgavellisten vid gavlarna.

1 Första våden

I ränndalen skall först en längsgående våd av underlagspapp 
monteras centrerat. Ränndalens pappvåd spikas i de längsgående 
ytterkanterna (c/c avstånd 150 mm). Överlappning sker sedan från 
de horisontella våderna med 150 mm från kanten och klistras ner 
med Protego Tätklister/kitt, minst 80 mm brett eller 3 strängar  
från patron.

2 Vid ränndal

Börja med att vika ner överskottet från den övre våden på andra 
sidan nocken och spika fast. Sedan lägger du överlägget från andra 
sidan omlott och fäster det med spik.

3 Att tänka på vid nocken

Dra upp underlagspappen ca 200 mm och spika fast den enligt bilden.

4 När du lägger mot en vägg
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Håll koll på väderprognosen!
Vid takläggning är det torrt och milt väder som gäller. Det 
bör helst inte vara under +15°. Är det kallare än så bör du 
förvara tätskiktsrullarna i en uppvärmd lokal 1–2 dygn innan 
du påbörjar arbetet.

Vilka verktyg behövs?
Allt som krävs för att lägga ett tätt tak är hammare, 
pappkniv, tumstock, spackel och lite tålamod. Du bör även 
ha tillgång till Protego Tätklister/kitt och galvaniserande 
pappspik 20x2,8.

Gör rätt från grunden
Ett bra underlag är rent, slätt och torrt. Innan du lägger 
ditt nya tätskikt kan den gamla takpappen behöva justeras: 
kontrollera om det finns blåsor, spackla kanterna med 
Protego Tätklister/kitt och fäst med spik. Spika även ner 
spikhuvuden som sticker upp.

Vi rekommenderar en snar täckning eller skyddstäckning av 
underlagspappen efter montering för att förhindra skador 
och fuktproblem.

Planera för bästa resultat.
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