
MONTERINGSANVISNING

Den første lengden på underlagspappen legger du langs takfoten. La 
lengden stikke ut ca. 50 mm nedenfor kanten på takfoten. Deretter 
spikrer du i øvre del av lengden. Den delen av lengden som stikker ut 
bretter du ned rundt kanten på takfoten og fester den med spiker i 
plankens ytterdel. Passe avstand mellom spikrene er 60 mm. Deretter 
skjærer du av pappen langs underkanten av planken. Skal det monteres 
fotplate ved takfoten, spikres den fast nå. Avstanden mellom spikrene bør 
være 150 mm. Pass på at fotplaten er stor nok til å dekke en bredde på 
150 mm inn på taket. Legg en bred remse underlagspapp på 200 mm over 
kanten på blikkplaten. Fest med Protego Tätklister (elastisk lim).

Lengde nummer to
Underlagslengde nummer to må overlappe den første med 80 mm. Fest 
den i overkant med spiker. Deretter sikksakkspikrer du lengden ifølge 
figur 4. Underlagspappen må sikres kant i kant med trekantlisten ved 
gavlene.

1 1 Første lengden

I vannavrenningen skal det først monteres en sentrert, langsgående del 
med underlagspapp. Vannrennens pappdel spikres i de langsgående 
ytterkantene (c/c avstand 150 mm). Overlappingen gjøres deretter fra de 
horisontale lengdene 150 mm fra kanten og limes fast med Protego 
Tätklister (elastisk lim) minst 80 mm bredt eller 3 strenger fra patronen.

2 Vannavrenning

Begynn med å brette ned det overskytende fra den øvre lengde på andre 
siden av takåsen og spikre den fast. Deretter legger du overlegget fra den 
andre siden om hverandre og fester den med spiker.

3 Å passe på ved takåsen

Dra underlagspappen ca. 200 mm oppover veggen og spikre den fast i henhold til skissen.

4 4 Når du legger papp mot en vegg
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Planlegg for beste resultat
Planlegg for beste resultat
Ved taklegging er det tørt og mildt vær som gjelder. Det bør helst 
ikke være under pluss 15 grader C. Er det kaldere bør du 
oppbevare underlagspappen i et oppvarmet rom 1–2 døgn, før du 
påbegynner arbeidet.

Hvilke verktøy trengs det?
Alt som trengs for å tekke et tak er en hammer, pappkniv, 
tommestokk, sparkel og litt tålmodighet. Du bør også ha tilgang 
til Protego Tätklister (elastisk lim) og galvanisert pappspiker 20 × 
2,8 mm.

Gjør det riktig fra starten av
Underlaget bør være rent, glatt og tørt. Før du legger et tettesjikt, 
kan det være nødvendig å justere den gamle takpappen. 
Kontroller om det finnes blærer, evt. sparkle kantene med 
Protego Tätklister (elastisk lim) og fest med spiker. Slå også ned 
evt. spikerhoder som stikker opp.
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