
Icopal Primo SK
Ettlags takbelegg til skråtak på enkle bygg

Monteringsveiledning for Primo SK
Ettlags takbelegg med selvklebende omlegg.

Bruksområde
Benyttes på enklere bygninger med tretak og 
utvendig takfall over 14°. Kan også  legges rett 
på gammel papptekking, ikke på shingel.

Klargjøring
Underlaget skal være tørt og “rent”. På gammel 
taktekking må skrukker og buler i underlaget 
skjæres opp og stiftes ned, og om nødvendig limes.

Leggetemperatur
Ved lavere temperaturer enn +15°C skal omleggene alltid 
varmes med  varmluft. Kontroller at klebingen fungerer 
etter at taket er lagt. Ved temp eraturer lavere enn +5°C 
opp bevares  rullene minst ett døgn i oppvarmet rom. 
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Icopal Primo SK
Ettlags takbelegg med 
8 cm selvklebende omlegg.
Farge: Pansergrå
Dimensjon: 1x7 m
Vekt: 26 kg
Stamme: Polyesterfilt

Rull ut belegget på taket fra 
møne til takfot. Klebekanten 
på undersiden skal ligge over 
trekantlekt. Tilpass lengden slik 
at det blir et par cm som går 
utenfor takfoten. Legg banen 
opp langs trekantlekt og vindski.

Tilpass og stift over mønet. 
Ta av folien på oversiden, se fig 2
og stift sik-sak, som bane 1. 
Pass på at banen ligger plant. 
Trekk av folien på undersiden.

Ved tverrskjøter må det 
beregnes et endeomlegg på 
min. 15 cm. Stift i siksak, skrå-
skjær og påfør godt med lim. 
Påfør også lim i skråskjæringen. 
Den overliggende del tråkkes 
godt til og skal ikke stiftes.

Tekk opp til pipa/gjennomføring og min. 5 cm 
forbi på hver side. Påfør 3 striper lim under 
beslaget nedenfor pipe/gjennomføringen på hver 
side. Sett på plass beslaget. Legg belegget ned til 
over kant pipe og ned langs beslaget, inntil pipa og 
ca 5 cm nedenfor flensen. Bruk taklim på beslag og 
ende omleggene. Tråkk til.

Legg belegget ca.15 cm over 
mønet. Rett banen og fest så 
banen ikke vrir seg. 
Folien på oversiden trekkes av. 
Stift  sik-sak i klebefeltet, med 
ca. 6 cm avstand. Bruk galvan-
isert pappspiker 2,8/25. 
Ikke tråkk på klebe kanten etter 
at folien er fjernet.

Tråkk godt til i omlegget.
Skråskjær for pen og sikker 
avslutning, som bane 1. 

Påfør min. 3 striper med Icopal 
Taklim på trekantlekten og 
bordtak beslaget. Fjern folien på 
under siden. Form belegget over 
trekant lekten og  vindskien. 
Stift til trekant l ekten. 
Skråskjær ved beslaget. 
Renskjær og  kontroller at limet 
“tyter” ut ved beslaget.

Påfør 3 striper lim på bordtak-
beslaget. Legg en ekstra tykk 
stripe langs kanten av skrå-
skjæringen. Tråkk til.

Rull ut neste bane, rett inn over 
selvkleberfeltet på forrige bane. 
Avrivningsfolien på undersiden 
taes foreløpig ikke av.

Fortsett på den andre taksiden 
med et omlegg over mønet på 
15 cm. Påfør lim. Tråkk godt 
til. Splitt opp ved mønet inntil 
trekantlekt. Skråskjær omleg-
get. Dekk “splitten” ved trekant-
lekt med en bit av belegget. 
Ingen synlig stift i den ferdige 
 tekkingen.
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