
MONTeriNgSaNViSNiNg 

För ventilerade yttertak
Fuktskyddad vindavledare



Montering ovanifrån
Vindavledaren kan monteras från ovansidan. infästningsflikarna viks uppåt och fastsättning sker på samma sätt som 

vid montering underifrån. 

  Vindavledaren monteras mellan takstolarna. Det säkrar ventilationen vid takfoten och vindsutrymmet på bästa sätt. 

50 mm

50 mm

50 mm



Montering underifrån
Vindavledaren monteras enklast från trappstege eller ställning underifrån. gör först markeringar på takstolsbjälkarna, 

50 mm från undersida undertak. Detta underlättar monteringen och säkerställer att luftspalten blir minst 20 mm. 

infästningsflikarna viks vid bigningen och därefter är vindavledaren klar att monteras. Sätt vindavledaren på plats och 

fäst med 3–4 häft klammer per takstol. De vertikala flikarna måste fästas tätare, maximalt c-c 100 mm. 

  Den slut giltiga fastsättningen sker med varmförzinkad pappspik, 25 x 2,5 som slås genom de runda plastbesla-

gen. anslut vindavledaren mot hammarbandet så att nederdelen överlappar vindskyddet och fäst med häftklammer, 

 maximalt c-c 100 mm. 
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min. 20 mm

50 mm

50 mm



Montering vid lätta  
hängade underlagstak
För att luftspalten ska säkerställas även i de fall då lätta underlagstak används, t ex träfiberboard eller  armerad 

 plastfolie, häftar man fast en träläkt, 25 x 25 mm, på vindavledaren före montaget. Läkten ska sättas fast på  

ovansidan i vindavledarens längdriktning enligt figuren. Tag hänsyn till temperaturskillnader och olika materials 

rörelser som påverkar storleken på underlagstakets nedhäng. Större nedhäng kräver större ventilationsspalt.



T-Emballages vindavledare är en wellprodukt som säkrar ventila-

tionen  mellan takfot och vindsutrymmen. Planskikten på vindavle-

daren är behandlade med fuktskyddande Scaplex och mellanskiktet 

 ”flutingen” är impreg nerat. De tre skikten är sammanfogade med ett 

vattenbeständigt lim. Scaplex är en akryldispersion som används för 

att förbättra  mot ståndet mot fukt och  vatten, en noga avvägd fukt-

barriär. Varje lager är utvalt för att utföra erforderlig barriär egenskap 

i kombination med  tillräcklig styrka. 

Olika tester har visat att Scaplex har vattenavstötande egen-

skaper och samtidigt skapar ett vindavvisande ytskikt som är 

 diffusionsöppet. Scaplex är tillverkat av förnyade råvaror och under 

noggrant angivna föreskrifter.

Art. nr Artikel Storlek

265 001 Vindavledare 1270 x 1200 mm

265 002 Vindavledare 1970 x 1200 mm

265 003 Vindavledare 1270 x 600 mm

265 004 Vindavledare 1970 x 600 mm

OBS! Olika vikningsmöjligheter finns förbereddapå wellskivan. 

Plastbeslag för montering medföljer.



Nydalavägen 14, 574 35 Vetlanda. Telefon 0383-599 00. Fax 0383-146 64. www.t-emballage.se
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