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DETALJER VID TAKFOTEN
Kantavslut

Eklist (tillval)

Där vegetations- och dräneringslager skall avslutas ned
mot takfoten monteras ett kantavslut. Kantavslut kan också användas som avslutning vid t ex gavlar, vid nocken på
pulpettak, vid gesimsrännor och i anslutning till ytor som ej
skall beläggas med vegetation. Kantavslutet skyddar vegetationen mot erosion och ger ett distinkt avslut för vegetationen.
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Hål för klistring i tätskikt

Fotplåt
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Fotplåt skall alltid användas för att säkerställa avrinningen
ned i hängrännan. Både kantavslut och fotplåt tillverkas i
rostfri plåt (1 respektive 0,5 mm). Veg Techs kantavslut finns
med eller utan list av oljad ek. Kantavsluten är 2000 mm
långa och fotplåtarna 1250 mm. Fotplåtarna omlottskarvas
100 mm (de bygger 1150 mm). Kantavsluten monteras kant
i kant.
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Perforerad fotplåt för god vidhäftning.
(Godkänd enligt branschstandard)

MONTERING
•
•
•
•
•
•

Montera underlagspappen.
På underlagspappen monteras fotplåten med en
omlottskarv. Fotplåten skruvas eller spikas fast.
Montera tätskiktet enligt leverantörens anvisningar.
Tätskiktet monteras ända ned till bockningen på fotplåten.
Kantavslutet skall monteras utan skruvning, spikning eller
annan håltagning.

Kantavslutet klistras ovanpå tätskiktet med klister enligt tätskiktsleverantörens rekommendationer. Plåten skall tryckas fast
i klistret så att det tränger upp genom de stora, utstansade hålen. Ytterligare klister stryks ovanpå plåten och på pappytan
ovanför densamma så att en pappvåd om ca 150 mm bredd
kan läggas ut ovanpå kantavslutet längs med takfoten.

Ytpapp
Klistrad pappremsa på kantavslut
Underlagspapp

Kantavslut
Eklist (tillval)

Fotplåt

Hängränna

Obs!

Dräneringshålen i vinkeln på kantavslutet får ej
sättas igen av klister eller takpapp.

MODELLER
Beteckning

Höjd mm

Längd mm

Används vid lutning

KA50

Med eller utan dräneringshål

50

2000

XMS 0-27°

KA50EK

(Eklist) Med eller utan dräneringshål

50

2000

XMS 0-27°

KA120EK

(Eklist)

120

2000

XSOG 0-14°

70

1250/1150

Tillsammans med kantavslut

Fotplåt
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