Monteringsanvisning
MONTERINGSANVISNING FOR
MøreRoyal® Consice® Takbord.
MØREROYAL® CONSICE TRETAK
MøreRoyal® Concise tretak

Concise takbord er meget robust og tåler stor belastning.
Leveres MøreRoyal
i 123mm og 148
mm bredde.
Concise®
tretak
Dette takbord har en såkalt sawcut finish på begge sider.
Concise takbord er meget robust og tåler stor
Concise takbord legges med 4-5 mm åpning i falsen i bordenes
belastning. Leveres i 123mm og 148 mm bredde.
lengde. MøreRoyal ® Concise takbordene er fullt vendbare og
Dette takbord har en såkalt sawcut finish på begge
leveres kun som endepløyd.

sider. Concise takbord legges med 4-5 mm åpning i
falsen i bordenes lengde.
MøreRoyal ® Concise® takbordene er fullt vendbare
og leveres kun som endepløyd.

Montering.
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Sløyfer og lekter.

Det anbefales å bruke trykkimpregnerte sløyfer og lekter. Sløyfetykkelsen bør være minst 13 mm, helst 2025 mm ved sperretak. Lektetykkelsen bør være min 30
mm, helst 36/48 mm med en bredde på min. 48 mm.
må tilpasses sløyfetykkelse,
SløyferSpiker-/skruedimensjon
og lekter
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taktro åogbruke
lektetykkelse.
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Spiker-/skruedimensjon må tilpasses sløyfetykkelse, taktro og
lektetykkelse. Sløyfene spikres med varmforsinket spiker
2,5-65 eller 2,8-75, lektene spikres med varmforsinket spiker
som går minst 35 mm inn i bærekonstruksjonen

For mer utførlig leggeanvisning til undertak henviser vi til:
Tekking av tak med bord nr. 544.106 fra Norges byggforskningsinstitutt.
Skissene til undertak er hentet fra denne.

God lufting er viktig.
Krysslufting er å anbefale.
(tekst og skisse hentet fra Byggdetaljblad 525.002)

God
Godlufting
luftingererviktig.
viktig siden tre, i motsetning til de fleste
Krysslufting
er å anbefale.
andre taktekningsmaterialer,
kan råtne.
(tekst
og
skisse
hentet
fra
Byggdetaljblad
525.002)
Krysslufting er derfor å anbefale.

(tekst og skisse hentet
fra Byggdetaljblad
525.002)
God lufting
er viktig.

Krysslufting er å anbefale.
(tekst og skisse hentet fra Byggdetaljblad 525.002)

Konstruksjon mot takfot

Konstruksjon mot takfot

Konstruksjon mot takfot
Konstruksjon mot takfot

Alternativ: A

Alternativ: B

Avslutning mot gavl
Avslutning mot gavl
Avslutning mot gavl

Avslutning mot gavl

Ummmmm

Ummmmm

Ummmmm

Alternativ: A

Alternativ: A

Alternativ: A

Alternativ: B

Alternativ: B

B
Underlagsbelegget bør føres opp på vindskien somAlternativ:
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Underlagsbelegget bør føres opp på vindskien som vist.
Underlagsbelegget bør føres opp på vindskien som vist. For andre detaljer se Byggdetaljblad 544.106
For andre detaljer se Byggdetaljblad 544.106

Takbord

Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse.

Takbord Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene.

Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse.
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Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse.
Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene.

Møneløsning
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Møne uten lufting, egnet også på steder med vind og i fjellområder.
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Tretakrenner. (valgfritt alternativ)
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