
ISOLA LISTTÄCKNING

Monteras på lutande yttertak av tätskikt

Ger taket trevlig ljus och skuggeffekt

TA
K

Torra och sunda hus- Skifferbeströdd Trekantlist i stål
- Profillist av SBS på rulle



Lister och ändstycken är framställt av 
skifferbelagd, primad galvaniserat stål. 
Listerna kan monteras med valfritt 
centrumavstånd, men rekommenderad 
placering är på överlappsskarven.

För Isola Mestertekk ger det ett 
centrumavstånd på 88 cm. För Isola 
Selvbygger och Top 6 är c/c 90 cm.

Isola Listtäckning kan monteras ner till 
6 graders takfall.

Isola Listtäckning finns i 2 olika 
storlekar, 35 och 65 mm bredd.

Isola Listtäckning

Ändstycke

Fästskiva: (t=1 mm) 36 x 55 mm 
Skruv: 5 x 35 mm

Trekantslist, L-1250 mm, B-35 mm,  
H-32 mm

Material:

32 mm

1250 m
m

10 mm

60°

35 mm

1. Monteras fast med hjälp av fästskivor i 
avslutande kant. Skruvhålet i fästskivorna är 
placerat något förskjutet från mitten. Skruvhålet 
skall vara mitt i kanten mellan listerna.

2. Den längsta delen av fästskivan ska vara in i 
listen som är monterad, och den korta delen 
mot listen som ska sättas på. Tätheten omkring 
skruven säkras med Isola Fogmassa under 
fästskivan.

3. Den efterföljande listen sätts på, skruven 
skruvas dit och listen sticks in helt. 

4. Den sista listen behöver kapas till i önskad 
längd.

5. Ändstycket fästs med Isola Fogmassa. 6. Ändstycket skjuts på plats.

Montering
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Isola Profillist på rulle

Isola Profillist levereras på 5 m rulle och värms fast  
på takbeläggningen, i första hand på skarvkanten.  
Isola Profillist är 1 cm hög och 2,5 cm bred.

Kan monteras på både Isola Selvbygger, Isola Top 6  
och Isola Mestertekk. Profillisten värms försiktigt 
med gasolbrännare på undersidan och trycks fast på 
takmaterialet utan skruvar. Isola Profillist är flexibel  
vilket gör att den kan användas på böjda takytor.

Isola Profillist på rulle och Isola Trekantlist finns i färger: 
Svart, skiffergrå och tegelröd.

Svart Skiffergrå Tegelröd

Profil till Isola Selvbygger, Isola Top 6 och  
Isola Mestertekk. 
Längd 5 m, bredd 2,5 cm, höjd 1 cm.



Isola ab
Västra Storgatan 59 B
291 53 Kristianstad
Tel.: 08 444 78 80
E-post: isola@isola.se 
www.isola.se 

Torra och sunda hus!

Isola utgår från gedigen tradition och 

produktutveckling. Skydd mot fukt 

och bevarande av byggnadsvärden är 

målsättningen i arbetet med att ständigt 

förbättra produkterna.

I mer än 75 år har Isola varit en ledande 

fuktproblemlösare och samarbetspartner 

för byggbranschen i Norden.

Torra och sunda hus!
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