Monteringsanvisning för Kerabit Nockventil
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Nockventilen passar för tak med en lutning på 1:1–1:5. Montera nockventilen längs hela taknocken för
f bästa
estetiska resultat.
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Kerabit Nockventil
Kerabit Nockventilremsa 320 mm
Ventilationsöppning
Kerabit-tak
Kerabit underlagsmembran

Säkerställ före monteringen att det i takkonstruktionerna inte finns hinder för luftcirkulation. Vid användning av
nockventil skär man ut eller lämnar fri på taknocken en 40 mm bred öppning som sträcker sig till 150 mm från
ytterväggen. Se närmare information om olika takformer i slutet av monteringsanvisningen
Om nockventilen monteras på bitumenshingeltak ska underlagsmembranen sträcka sig ca 155 mm ovanpå
öppningen. Efter att shingeltaket har lagts ska underlagsmembranen vikas bort från öppningen över bitumenshinglen så att det uppkommer ett jämnt underlag för monteringen av nockventilen. I åsändorna ska träunderlaget täckas med en bit underlagsmembran, för träunderlaget får inte synas.
Spika eller skruva fast nockventilen ovanpå underlagsmembranen. Kontrollera att membranen inte syns under nockventilen och att vädringsslitsen förblir fri. Om nockventilen monteras på ett bitumentak som inte har
någon underlagsmembran, ska underlaget jämnas ut med en utskuren membranremsa som limmas fast på
underlaget.
Monteringsanvisning

40 mm

1. Märk ut öppningens bredd i båda ändarna av åsen. Märk
ut såglinjen med färgband.
2. Såga ut öppningen linjalrakt och rensa fåran från sågspån.
3. Börja monteringen från gaveltakfoten. Foga ventilerna
till varandra och kontrollera att de sitter tätt mot bitumenmembranet. Fäst ventilerna vid brädfodringen med spikar eller skruvar. Använd nockventilernas färdiga spikhål.
Spikarna eller skruvarna ska vara så långa att de tränger
igenom brädfodringen.
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4. Mät och kapa av den sista nockventilen så att den kommer
i linje med gaveltakfoten. Den hela kanten ska monteras
längst ut.
5. Fäst Kerabit Nockventilremsa på nockventilen. Avlägsna
plasten från undersidan och tryck fast remsan mitt på nockventilen. Fäst remsan med stötfogar så att stötfogen ligger
på minst 200 mm avstånd från ventilfogen.

Valmat tak
Såga upp öppningarna som bilden visar.
Skär ut eller lämna fri en 40 mm bred fåra. Lämna en sträcka på
150 mm oskuren i båda ändarna av åsen.
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L- och T-tak
Vid L- och T-tak sågas öppningarna som bilden visar.
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Skorsten
Lämna en sträcka på 300 mm oskuren på bägge sidorna av
skorstenen. Montera ändå nockventilerna ända fram till skorstenen.

300 mm

300 mm

Renoveringsobjekt
Täpp till eller ta bort alla gamla vädringsöppningar för att suget i
nockventilen ska fungera på rätt sätt. Kontrollera att intagsöppningarna för ersättningsluften är öppna och fungerar. Avlägsna
bitumenshinghlen och underlagsmembranen från åsen på en
bredd av 60 mm. I övrigt görs monteringen enligt anvisningarna
ovan.
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