
Isola Selvbygger 14°

Hjälpmedel 
Hammare, pappspik, kniv och fog-
massa.

Före montering 
Isola Selvbygger 14° kan användas 
ända ned till 14 graders taklutning. 
Vid temperaturer under +15 °C skall 
man använda varmluft vid försegling 
av omlottskarvarna. Tvärskarvar  
limmas med Isola Fogmmassa. 
Vid taklutningar mellan 14 och 25 
grader rekommenderar vi horisontal 
montering (se nedan). 

Vid taklutningar över 25 grader 
används vertikal montering  
(se montering av Isola Selvbygger 3°). 

Lastas och lagras stående 
Vid temp. lägre än +5 °C förvaras  
Isola Selvbygger 14° minst ett dygn 
i uppvärmt utrymme före utläggnin-
gen. Rullarna tas ut från varmlagret 
efterhand som de skall användas. 
Max lagringshöjd: 2 pallar. 

Täckning av nya tak 
Vi rekommenderar användning av 
ett underlagstak (Isola Isobas) innan 

Isola Selvbygger 14° monteras. 
Detta kommer också att beskydda 
underlagstaket under byggperioden. 
Använd pappspikar 2,8 x 25 mm.

Omläggning av äldre tak 
Vid renovering kommer existerande 
taktäckning att fungera som ett 
underlagstak. Ojämnheter eller luft-
blåsor måste skäras upp och göras 
plana.  
Isola Selvbygger 14° kan inte läggas 
på gammal takshingel. 

Monteringsanvisning 
Rekommenderad montering från 14 till 25 graders taklutning. Över 25 graders taklutning kan vertikal montering 
användas (se montering av Isola Selvbygger 3°).

1. Montera takfotsbeslaget. Rulla ut 
den första våden längs takfoten och 
rikta in. Ta bort omläggsfolien som 
vetter uppåt. Kontrollera att våden 
ligger plant. Spika pappspikar sicksack 
på omlägget med ett avstånd på  
ca 6 cm mellan varje spik.

2. Lyft upp belägget vid takfots-
beslaget och lägg ut 3 strängar  
Isola Fogmassa på beslaget.  
Ta bort omläggsfolien och tryck till.
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3. Rikta in nästa våd efter omlägget.  
Ta bort omläggsfolien som vetter 
uppåt. Kontrollera att våden ligger 
plant. Montera pappspiken sicksack 
på omlägget med ett avstånd mellan 
var spik på ca 6 cm. Ta bort omläggs-
folien på undersidan och tryck till.
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4. Skorstenar och andra genom-
föringar. Montera taktäckningen 
upp under beslagets krage. Lägg ut 
3 strängar Isola Fogmassa mellan tak- 
täckningen och beslagets framkant. 
Montera nästa våd över beslagets tre 
resterande sidor. Lägg ut 3 strängar 
Isola Fogmassa mellan beslaget och 
taktäckningen och tryck till.

5. Ränndal. Montera en våd i längd-
riktningen på ränndalen. Spika med 
pappspikar på var sida. Montera 
anslutande våder över ränndalen. 
Snedskär dessa så att ränndalen blir 
30 cm bred. 
Lägg ut 3 strängar Isola Fogmassa  
i omlottskarven och tryck till.

6. Taknock. Montera bägge taksi-
dorna upp till taknocken. Skär till  
en nockremsa (rekommenderad  
storlek 30 x 70 cm). Lägg ut 3 strän-
gar Isola Fogmassa på var sida av 
taknocken och monter taknocks-
remsan och tryck till.
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Isola Selvbygger 3°S
Före montering 
Isola Selvbygger 3° kan användas på tak med  
lutning på 3 grader och över. Omläggsskarvarna 
trycks täta i temperaturer ned till + 10 °C. Vid 
lägre temperatur skall klisterytorna värmas  
med varmluft för att vidhäftningen skall bli  
tillfredsställande. Under monteringen - sträck  
ut taktäckningen i längdriktningen - det ger  
ett vackert och plant utseende. Pappspik spikas 
i sicksack med ett avstånd på 10 cm, i kant-
zonerna 5 cm.
Lastas och lagras stående
Vid temp. lägre än +5 °C förvaras Isola Selvbyg-
ger 3° minst ett dygn i uppvärmt utrymme före 
utläggningen. Rullarna tas ut från varmlagret 
efterhand som de skall användas.  
Max lagringshöjd: 2 pallar.

Täckning av nya tak 
Vi rekommenderar användning av en underlags-
täckning (Isola Isobas) innan Isola Selvbygger 3° 
monteras. Detta kommer också att skydda 
underlagstaket under byggperioden. Använd 
pappspikar 2,8 x 25 mm.

Omläggning av äldre tak 
Vid renovering av existerande taktäckning 
kommer denna att fungera som en underlags-
täckning. Är det ojämnheter eller luftblåsor 
måste dessa skäras upp och göras plana. 
Isola Selvbygger 3° kan inte läggas på gammal 
takshingel och därför måste gammal tak- 
shingel tas bort. Vid taktäckning på gammal 
papp skall man använda pappspikar  
2,8 x 35 (32) mm.
Montering 
1. Hjälpmedel. Hammare, pappspik, kniv 
och fogmassa.

2. Takfotsbeslaget monteras. Vid renovering 
kontrollera att gammal täckning inte har  
lossnat från takfotsbeslaget. Starta monte- 
ringen vid en av takets sidor. Vi rekommen- 
derar att man anpassar bredden på första  
och sista våden i förhållande till takets totala 
bredd, så att de blir ungefär lika breda. 
Vid väderutsatta lägen bör inte avståndet från 
vindskivan till första spikraden/omlägget vara  
mer än 50 cm. Taknockslösningen görs enligt  
bild 10. Rulla ut i takfallets riktning från tak- 
nock till takfot och skär av vådlängden så  
att den går ut ca 2 cm ut över takfotsbeslaget. 
Rikta inn. Forma våden plant till och över  
vindskivan.

3. Ta bort folien på den synliga omläggs- 
kanten. Montera 4-5 pappspikar på omlägget  
i sicksack från nock med inbördes avstånd på 
ca 5 cm. Sträck ut våden genom att gå ned 
över mot takfoten så att våden blir liggande 
plant. Montera 4-5 pappspikar i omlägget  
vid överkanten av takfotsbeslaget. Lyft upp 
våden och lägg ut 3 strängar Isola Fogmassa  
på takfotsbeslaget och på övergången mot 
vindskivan. Tryck fast våden där det finns  
fogmassa. Renskär mot takfotsbeslaget och 
vindskivan. Montera pappspikar på ryggen  
av vindskivan och resterande omlägg sick- 
sack med avstånd ca 10 cm.

4. Rulla ut och anpassa nästa våd. Rikta in  
det efter omlägget på föregående våd.  
Låt omläggsfolien sitta kvar. Upprepa mon- 
teringsproceduren från föregående våd  
(se föregående bilder).

5. Riv av omläggsfolien i omlottsskarven i  
en sammenhängande operation. Tryck ihop 
skarven. Klistra fast. Klisterasfalten ger då  
en tät skarv.
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Min. 10 cm

3

Min. 15 cm

Snedskär hörnen
15 cm

10 Täckning vid taknock

Rullängd Isola Selvbygger är 7 m.  
Välj alternativ ovan efter takets storlek.

6. Beräkna 15 cm omlägg vid tvärskarvarna. 
Spika ordentligt på underliggande våd. 
Påför 3 strängar Isola Fogmassa. Yttersta 
strängen fogmassa läggs ut så att den  
lägger sig i ytterkanten av tvärskarven.  
(Tryck till ordentligt).  
OBS! Underliggande våd; Snedskär hörnet 
där klisterkanten ligger nedåt.  
Överliggande våd; Snedskär hörnet där 
klisterkanten ligger uppåt.
7. Intäckning av genomföringar. Dra 
upp taktäckningen upp till nederkanten 
av genomföringen. Fäst änden av tak-
täckningen till undertaket. Montera 
genomföringsbeslaget/skorstensbeslaget 
med 3 strängar Isola Fogmassa mellan 
taktäckning och beslag. Täck därefter

beslagets sidor och bakre fläns. Använd  
3 strängar Isola Fogmassa mellan beslag 
och taktäckning. Taktäckningen avslutas  
ca 3 cm från genomföringen. 
8. Ränndal. Lägg en våd i längdriktningen 
av ränndalen. Anpassa den efter ränndalens 
form och spika i ytterkanten på bägge sidor. 
Montera anslutande våder från bägge sidor 
så att avståndet mellan dessa blir ca 30 cm. 
Lyft upp dessa våder och lägg ut 3 strängar 
Isola Fogmassa på bägge sidor av ränndalen. 
Yttersta strängen läggs ut så att den lägger 
sig i kanten på tvärskarven.
9. Nock. Skär våderna längs nocken och 
spika fast. Lägg ut 3 strängar Isola Fogmassa 
och klistra fast en remsa av taktäckningen så  
att du får 15 cm omlottskarv på vardera sidan.


