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Monteringsanvisning
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GENERELL INFO

Ved montering av komposittbord som krever 
smalere bjelkeavstand er TIL-TAK Light det 
beste alternativet.

Grunnmurspapp oppå bjelkene gir en 100% 
tett løsning med skjult innfesting.

TIL-TAK sammen med 
kompositt og skjult innfesting

På nybygg:

Bruk en minimum 25 cm bred grunnmurs-
papp oppå bjelkene.
• Grunnmurspappen leder vannet utenom
bjelkene og rett ned på duken.
• Grunnmurspappen erstatter TIL-TAK
pakningsmasse.

TIL-TAK dreneringsystem gir mange muligheter:
• Isolert sportsbod/utestue (sammen med termPIR isolasjonsplater)
• Trivelig uteplass under terrassen
• Carport under terrassen
• Lede vannet bort fra grunnmur
• Hindre ugress opp gjennom terrassegulvet

Beregningskalkulator
Finn ut hva du trenger på www.til-tak.no

Egenskaper:

• Duken har standarbredder som passer til 
senteravstand: 30/40/50/60 cm

• UV-bestandig
• Ikke brennbar
• Blafrer ikke i vind
• Lang levetid

100 cm

Tips og triks:

Lag et enkelt stativ for 
utrulling av duken, 
f. eks.med noen stoler
og en feiekost.

Det er 1 meter mellom 
hver logo på rullen.

Fest gjerne takrennen
til forkantbordet FØR 
forkantbordet festes. Dette gjør 
monteringen betydelig enklere.

Gå inn på www.til-tak.no for flere tips



KLARGJØRING

Spyl bjelkene grundig med høytrykks-
spyler, slik at pakningsmassen hefter godt 
på treverket. Overflaten bør ikke være våt 
når profillistene monteres. 
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VIKTIGE DETALJER

Når bredden på fakket passer dårlig med duk- 
bredden, kan en lekte i midten være løsningen.

For å oppnå ekstra avstiving av terrassebordene
kan man plassere en lekte midt under, som 
binder alle bordene sammen. 

Avstiving av terrassebord Bredder utenom
standard

Forbi hindringer:

For å komme forbi kabler, stolper kan du lekte 
ut til neste passende dukbredde.

Det må brukes rikelig med pakningsmasse 
mellom lekte og bjelke, samt rundt aktuell hindring

TIL-TAK pakningsmasse
Det er kun TIL-TAK pakningsmasse 
som er godkjent til bruk på TIL-TAK 
dreneringssystemer!

NB! 
Ved montering 

uten grunnmurspapp, 
skal arbeidet utføres 

i plussgrader!
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Trykk plastprofilene etter streken, og skru med 
TIL-TAK Light skruer for hver 20 cm. 
Plassèr skruene maks 3 cm fra hver ende/skjøt

Påfør pakningsmasse over glidesporet på 
plastprofilene i hver skjøt. 

MONTERING AV PLASTPROFILENE

Sett et merke i hver ende der plastprofilen skal
monteres på bjelkene. Minimum fall: 1 cm pr meter. 
Merk av en rett linje mellom de avsatte punktene 
på bjelken. Benytt krittsnor, rettholt e.l. Inne ved vegg settes merket helt øverst på bjelken.

Påfør pakningsmassen under streken på bjelkene.Kapp patronspissen godt innpå, slik at du får en 
tykk og fin streng, 8-9 mm åpning på spissen.

min 8 cm

Beregn en avstand fra enden av profillist til forkant
av bjelke til ca 8 cm, slik at dryppen fra duken kan
havne ca midt i en eventuell takrenne.

8 cm

Stryk deretter ut med en finger



4

Skru håndtlangeren inn foran profillistene

Trekk terrasseduken inn i glide sporet. Pass på 
at duken trekkes inn i plastprofilene slik at  
dryppnesen peker nedover!

NB! Svært viktig at duken trekkes inn rett vei; dryppnese skal naturlig vende nedover! 
Dersom duken trekkes feil vei, vil dryppnesen peke oppover, og vann renne tilbake på 

undersiden av duken!

Terrasseduken skal trekkes helt inn til veggen og 
brettes opp i enden.

Duken trekkes deretter inn i sporet på profillisten. 
Håndtlangeren sørger for at duken ikke stopper/
lugger mot inngangen til profillisten.

MONTERING AV TERRASSEDUKEN

Hver duk-lengde skal være minimum 8 cm lenger enn de monterte plastprofilene 

Klipp en «pil» i andre enden av duken, slik at 
vann ikke vandrer tilbake på undersiden

Klipp bort ca 5 cm av lissen på hver side, slik at 
duken kan brettes opp mot husvegg 
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Mot vegg benyttes et terrassebeslag. 
Ved ettermontering er det viktig at terrasse-
bordet under beslaget splittes! Dette stopper 
vann fra å bli sugd inn mot vegg. 

Bruk en 25 cm TIL-TAK grunnmurspapp over 
bjelkene og inn mot vegg. Det er viktig at pappen 
bøyer godt ned på hver side av bjelken.

Med et terrassebeslag over det innerste 
terrassebordet får du nå en dobbel sikring mot 
at vann trenger gjennom ved husvegg.

Ved ettermontering brettes duken oppunder 
terrassebordene, og blir stående i spenn mot 
disse.

MONTERING AV TERRASSEDUKEN

MONTERING PÅ NYBYGG

På nybygg kan det med fordel klippes mer av 
lissen på duken, slik at en større flik av duken kan 
festes litt opp på veggen.

Bruk en 25 cm TIL-TAK grunnmurspapp mellom 
vegg og terrasse. Lag diagonale snitt i pappen slik 
at den henger nedover der vannet skal renne av.
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STRAMMING AV DUKEN

INNBYGGING UNDER TERRASSEN

Fest en skrue i duken til plastprofilene på hver 
side inne ved veggen 

Stram så duken mot ytterkant og fest på samme 
måte en skrue ytterst

Stramming av duken er viktig for å minimere skrukker og folder som oppstår.

50 mm termPIR isolasjonsplater 
med aluminium på hver side 
tilsvarer 100 mm mineralull.

Ved innbygging av plassen under terrassen, til f. eks. vinterhage 
eller bod, bør man isolere med termPIR isolasjonsplater under 
bjelkene. Platene er både fuktbestandig undertak og isolering

Renhold/vedlikehold

Lag en lem av
de to innerste terrassebordene. Dette gir enkel tilgang for spyling/rengjøring



La deg innspirere, 
og se mulighetene 
en tett terrasse gir deg!

Monteringsfilm

Tekniske data:
TIL-TAK Light                       Armert 450g. PVC-duk
Dukens bredde cm               26       36        46       56
Dukens dekkebredde cm:  23-25  33-35  43-45   53-55
Pilhøyde:                                Ca. 5 cm. (på midten)
Monteringsskinner:                  1500 x 25 x 12 mm.
Monteringsskruer:                                4 x 20

TIL-TAK AS, Kobbervikdalen 65, 3036 Drammen
Tlf: 32 83 03 00 - e-post: post@til-tak.no - www.til-tak.no

100% tett dreneringssystem
for terrassegulv
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