
MønelufMøneluftebåndtebånd
Tetting og utlufting av møne

BeskrivBeskrivelse :else :

Møneluftebånd til tetting og utlufting av møne.

Bruksområde :Bruksområde :

Til tetting og utlufting av møne og valm med profilert taktekke, som
f.eks. Powertekk. Forhindrer inndriv av snø, løv etc. Forhindrer
fuglereder på undertaket og bidrar til lengre livslengde for
takkonstruksjonen. Benyttes også til betong- og tegltakstein. Forbruk:
0,20 ruller per løpemeter

Montering :Montering :

Rull mønelufterbåndet ut og stift til mønekam/valmås langs midten av
båndet. Riv av beskyttelsen på undersiden av båndet på den ene siden,
fest båndet (butylen) til profiltoppen av platene. Pass på at nedre kant
av mønelufterbåndet kommer i kant eller rett innenfor mønekappene.
Om nødvendig, stram inn mønebåndet ved mønekam (lag en brett) for
å tilpasse til dekkebredden til mønekappe. Deretter presser du båndet
ned og ut i plateprofilen. Start ovenfra, trykk ned og ut i hver
bølgeprofil. Pass på at du får god heft til hele plateprofilen. Støv og
smuss må fjernes og platene må være tørre når du gjør dette. Fortsett
så på den andre siden på samme måte. I kulde må mønelufterbåndet
være oppbevart i romtemperatur før bruk og det brukes varmluft for å
få tilstrekkelig heft. Når du har montert de to øverste plateradene på
hver side av mønet og mønelufterbåndet er på plass, monteres resten
av møneløsningen.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :Tilbehør til :
Takpl Powertekk Teglrød
Takpl Powertekk Rustikk-rød
Takpl .Excl.Matt Silence Terra
Takpl Powert.Excl.Matt Terra

Godkjenninger og garantiGodkjenninger og garanti
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MønelufMøneluftebåndtebånd 785525

PrProduktdataoduktdata VVererdidi BeneBenevnelsevnelse
Omlegg bredde 100 mm
Dekkende mål 4900 mm
Bredde 280 mm
Lengde 5000 mm
RAL-kode 8012 -
Farge Rustikkrød -

EgenskaperEgenskaper MetodeMetode EnhetEnhet VVererdidi
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