STRONG ROLL

Diffusionsöppet underlagstak
MONTERINGSANVISNING
TJB Strong Roll rullas tvärs takfallets lutning, nerifrån och med efterföljande
våd överlappad uppåt.
Montering kan ske på bärande underlag (råspont) eller som frihängande mellan
takstolarna (sk. lätt undertak)
MONTERING PÅ BÄRANDE UNDERLAG (RÅSPONT):
Undertaket ska vara jämnt, torrt och rent innan underlagstäckningen rullas ut.
Isolerad konstruktion skall vara ventilerad enligt traditionell luftspalt.
1.Läggningen börjar vid takfot med läggning från vänster till höger.
Rulla ut rullen och fäst med pappspik 25x2,8 vfz eller klammer längs kanten ovanför
den övre klisterkanten. All infästning skall vara dold.
Fäst nedersta kanten mot bärande underlag genom att dra bort skyddstejpen.
2. Rulla ut nästa våd, överlappning skall vara minst 10cm.
Markering för överlappning finns på duken.
3. Dra bort skyddstejpen på båda våderna samtidigt och pressa samman.
4. Vid tvärskarv skall överlappning vara minst 20 cm. Använd TJB Takmassa och
limma ihop de två våderna. Överlappen pressas samman med en ströläkt.
TJB Takmassa används vid överlapp på underlagstaket där det inte finns klisterkant.
5. TJB Takmassa eller butyltejp appliceras på ströläkten. Spika fast ströläkten med
massan/tejpen mot underlagstäckningen för att täta mellan ströläkt och Strong Roll.
6. Fortsätt med bärläkt enligt takpanneleverantörens anvisningar.
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MONTERING PÅ FRIHÄNGANDE TAKKONSTRUKTION:
Strong Roll läggs, tvärs över takfallsriktningen, på takstolar med max c/c avstånd
1200mm. Duken kläms fast mot takstolen med ströläkt min 25x38mm. Använd inte
bredare ströläkt än 50mm. Kapa ströläkten i bitar om ca 1,4 m.
1.Läggningen börjar vid takfot med läggning från vänster till höger. Lämna minst 100
mm underlagsduk utanför gavel.
Rulla ut rullen och fäst i överkanten med klammer längs kanten ovanför den övre
klisterkanten. All infästning skall vara dold.
Fäst nedersta kanten mot takfot genom att dra bort skyddstejpen och pressa fast.
2. Spika fast underlagstaket med ströläkten mot takstolarna. Fäst vid de båda
gavlarna först för att underlagstaket ska ha en viss bärighet under fortsatt arbete.
TJB Takmassa eller butyltejp* appliceras på ströläkten. Spika fast ströläkten med
massan/tejpen mot underlagstäckningen för att täta mellan ströläkt och Strong Roll.
Montera därefter bärläkt 45x70 mm så att de samtidigt kan användas som stege.
3. Rulla ut nästa våd, överlappning skall vara minst 10cm.
Markering för överlappning finns på duken.
Dra bort skyddstejpen på båda våderna samtidigt och pressa samman.
4. Vid tvärskarv skall överlappning vara minst 10 cm och vara över takstol.
Använd TJB Takmassa eller Butyltejp och limma ihop de två våderna.
Överlappen pressas samman med en ströläkt.
5. Fäst därefter mer ströläkt och bärläkt, fäst ströläkten vid gavlarna först. Upprepa
över hela takytan.
* TJB Takmassa eller Butyltejp används mellan underlagstaket och ströläkten för att
förhindra kapilärsugning och inträngning av fukt i konstruktionen.
Förutsatt att taktäckning utförs i direkt anslutning till monteringen av underlagstaket
kan montage utföras utan tätning mellan ströläkt och underlagstak.
Detta eftersom ett naturligt nedhäng av underlagstaket leder vatten från ströläkten.
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