Monteringsanvisning för underlagsmembran
Kerabit-underlagsmembran med klisterkant används som underlag för diskontinuerlig takläggning (t.ex.
bitumenshingel, takpannor och plåt). Vi rekommenderar att monteringen görs vågrätt. Ett lämpligt underlag är råspontad panel eller lämpliga byggnadsskivor, t.ex. Kerabit OSB-takskiva. Vid sanering kan
underlagsmembran även monteras på en befintlig bitumentäckning om ytan är jämn.
Rullarna förvaras stående i skydd från regn och solljus. Förvara rullarna i över +15 °C temperatur i minst ett dygn före
montage. Rulla upp membranrullarna i förväg så att de slätas
ut, så undviker du veck i det färdiga takskiktet. Tiden det tar
för membranet att slätas ut beror på temperaturen (cirka 1-4
timmar). Täckningen ska monteras i temperaturer över +10
°C och uppehållsväder (montera inte taktäckningen vid regn).

1. Fäst trekantslister (50 x 50 mm, kluvna diagonalt) vid gavlarna. Lägg ut underlagsmembrannet i linje med takfoten och
förspika med cirka 1 meters mellanrum genom plastremsan till
den självhäftande kanten på ovansidan. Fäst underlagsmembranet vid gaveln så att den sträcker sig 1,5 cm längre än
takunderlagets nedre kant (bild 1a). Om du gör gaveln enligt
bild 1b, fäst gavelplåten på samma sätt som takfotsplåten.
Lämna en minst 1 cm bred springa mellan plåten och takunderlaget för att hindra vattnet från att rinna ned på pannbrädan.
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2. Montera en takfotsplåt vid takfoten. Plåtens fogar ska ha
en överlappning på minst 5 cm och plåten fästs med sicksackspikning med 10 cm mellanrum. Säkra underlagsmembranets kanter med ett litet antal spikar om du inte monterar
takfotsplåten direkt.
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3. Lägg ut följande våd med 10 cm överlappning på den föregående. Förspika med cirka 1 meters mellanrum
genom ovansidans självhäftande kant. Lyft upp vådens nedre kant från den första våden. Ta bort plastremsan
från den självhäftande kanten på ovansidan av den första våden och spika fast den självhäftande kanten i
underlaget med sicksackspikning med 15 cm mellanrum. Obs! Spikarna ska vara minst 1,5 cm från kanten av
den självhäftande remsan. Ta bort plastremsan från den andra vådens undersida och pressa de självhäftande
kanterna mot varandra (sicksackspikningen på den första våden blir täckt). Fortsätt på samma sätt tills takfallet
är klart. Den övre kanten på den sista våden för takfallet skärs jäms med takåsen och spikas fast i underlaget.
Täta överlappningarna med Kerabit Taklim om underlagsmembranet saknar självhäftande kanter.
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