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UNDERLAGSDUK YEP 550

Läggningsanvisning
Underlaget (råsponten) skall vara jämn, torr och ren innan underlagsduken rullas ut. Utrymmet under det fasta trätaket, och över isoleringen, 
skall vara ventilerad med traditionell luftspalt. Produkten rullas ut tvärs takfallets lutning med start vid takfot och med nästa våd överlappad 
uppåt.

Infästning/spikavstånd
Bild 2. Infästning skall utföras i två rader. Då klammer används fästs dessa i dubbla 
rader med 6 cm mellan varje klammer. Vid användning av pappspik spikas de sick-
sack med 6 cm avstånd. Ta bort skyddsfolien till klisterremsan från den överlappan-
de våden och pressa ned. All infästning skall vara helt dold och omgående fixeras 
med ströläkt mot vindlaster.

Tvärskarv
Bild 3. Tvärskarv skall monteras med 45 cm omlottskarv i den övre kanten som 
snedskärs ned till 15 cm omlägg i underkanten (se bild 3). Påför godkänt skarvhjälp-
medel (t.ex. skarvklister för takpapp) i skarven. Spikning med pappspik utförs med 
6 cm avstånd sicksack.

Genomföringar/skorsten
Bild 4. Anslutning av UltiPro underlagsduk till rektangulära genomföringar skall 
utföras enligt AMA Hus fig. JSC.122/1. Uppdragningen skall vara min. 30 cm och 
fästas i överkant c/c-6 cm. Kompletteras med lösa kappor av pappen. Underbeslag 
enligt AMA JT/45,46 eller 47. Cirkulära genomföringar utförs enligt figur AMA Hus. 
JSC. 122/2.

Mot vägg
Bild 5. Vid montering mot vägg, t.ex. takkupa skall produkten ha ett uppvik på 
minst 30 cm. Montera därefter ett plåtbeslag (dock ej om ytpapp används).

Takfot
Bild 1. Skär till en remsa av produkten med ca 35 cm bredd. 
Fäst remsan med pappspik varje meter. Montera takfotsbeslaget med pappspik, 
max avstånd 15 cm (2,8 x 25 mm). Rulla ut första våden. Avsluta ca 2 cm från 
plåtens kant. Fäst våden i överkant. Riv av skyddsfolien på undersidan och klistra 
vådens nederkant med godkänt skarvhjälpmedel (t.ex. skarvklister för takpapp). 
OBS! Vik våden över gavellisten och spika fast den på utsidan - c/c 6 cm.
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Ventilerad nock
Bild 6. För upp underlagsduken på nockbrädan och fäst med spik. Montera och spika 
fiberduk över nocken. Om oventilerad nock används, viks översta våden från varje sida 
över taknocken med minst 15 cm. Spika c/c 6 cm.

Ränndal
Bild 7. Vid Ränndal, montera först ett underbeslag med bredd 20 cm i takvinkeln. 
Montera sedan en våd av produkten i dalens längdriktning. Spika underlagsduken och 
överlappa minst 15 cm in på pappen/plåten.
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