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MONTERINGSANVISNING

Du börjar med att dela den första våden i längdled. Längdskarvarna 
ska ligga förskjutna jämfört skarvarna i underlagspappen. Därefter 
lägger du ytpappsvåden kant i kant med fotplåten och fäster vådens 
övre kant glest (ca c/c 1m) genom skyddsfolien med spik. Nu skall 
våden vara rakt tillpassad även i nedkant. Nedre kanten klistras ner 
mot fotplåten. Riv sedan av skydds folien och komplettera spikningen 
enligt bild i överkant. Tänk på att du alltid ska rulla ut ytpappen i 
rullens naturliga bana. På så sätt slipper du att det bildas veck. Var 
också noga med att lägga alla rullar i samma riktning.

Andra våden
Våd nummer två ska överlappa den första enligt det självklistrande 
området i kanten enligt skyddsfolien. Fäst den övre kanten med spik 
enligt första vådens instruktioner ovan och fortsätt med att ta bort 
den överlappande klisterkantens skyddsfolie i nedkant. Tryck noga ihop! 
Inget spikhuvud får nu vara synlig på färdig pappyta!  Du kan skarva 
en våd på tvären. Då skär du den täckande vården snett, så att den blir 
längre i den övre kanten. Skarven ska ha ett minsta överlapp på 150 
mm. Överlappet klistras med Protego Tätklister/kitt.

1 Första våden

Dra ytpappen runt trekantlisten och ner till den undre kanten på 
takpanelen. Fäst med spik, avståndet mellan spikarna bör vara 60 
mm. Sedan täcker du kanten med en vindskiva och en vattbräda. Du 
kan istället montera ett gavelbeslag av plåt, som på bilden.

2 Vid takkant mot vindskiva

Avsluta den översta våden vid nocken. Skär till en 300 mm bred 
remsa och fäst den med klister. Remsan ska täcka båda sidorna av 
taknocken lika mycket. Tänk på att de underliggande spik arna ska 
täckas av remsan.

3 Att tänka på vid nocken

Du lägger ytpappen kant i kant med väggen och fäster med spik. Sedan 
lägger du en remsa 200 mm upp på väggen och 150 mm ut på taket och 
kallklistrar hela remsan. Sist men inte minst täcker du kanten med plåt.

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°C. Är det kallare än så bör du 
förvara tätskiktsrullarna i en uppvärmd lokal 1–2 dygn innan 
du påbörjar arbetet. Självklistrande kanter kan då behöva 
värmas försiktigt med varmluftspistol för bättre häftbarhet. 

Vilka verktyg och tillbehör behövs?
Allt som krävs för att lägga ett tätt tak är hammare, papp-
kniv, tumstock, spackel och lite tålamod. Du bör även ha 
tillgång till Protego Tätklister/kitt för eventuella tvärskarvar. 
Klisteråtgång ca 1 liter per 15 löpmeter skarv. Spik skall 
vara galvaniserad takpappspik 2,8x 25–35mm. 35mm längd 
för montering på äldre papp eller tätskikt. Spikåtgång ca 
30–35 spikar per m². 

Gör rätt från grunden
Ett bra underlag är rent, slätt och torrt. Om du lägger ditt 
nya tätskikt på äldre pappunderlag kan den gamla tak-
pappen behöva justeras: - kontrollera om det fi nns blåsor, 
spackla kanterna med Protego Tätklister/kitt och fäst med 
spik. Spika även ner spikhuvuden som sticker upp!

Planera för bästa resultat.

YTTAKPAPP

Läs mer om Protegos produkter på www.innovexa.se/protego

 ART NR: 1402007SBS 4500 KK 3°

Börja med att fästa plåtkragen i underlagspappen med spik. Lägg 
ytpappen över kragen enligt bilden, och skär sedan ut för huven eller 
röret och klistra mot kragen.

5 Vid rör och huvar
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1:a våden ytpapp delas i 
längdled och spikas. Då 
undviker du att ytpappens 
skarv kommer ovanpå 
underlagspappens skarv. Om du inte använder fotplåt 

viker du ner ytpappen och spikar 
i kanten. Skär av 10 mm under 
brädan så får du en droppkant.

Ytpappen viks
över trekantslisten.

Vindskiva.

Vattbräda.

Ytpappen viks
över trekantslisten.

Plåt.

Min. 150Spika aldrig i nockkappan!

Kallklistras.
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Spik c/c 1504


