
Med en behandlad taklucka går det snabbt att lägga tak. 
Bergslagsluckan finns som grundmålad & mellanstruken och  
som omålad Grön-Fri-behandlad.

BEHANDLAD 

TAKLUCKA 
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VÄLKOMMEN TILL DIN 
LOKALA BYGGHANDEL

Vi finns alltid nära dig, besök vår hemsida 
för kontaktuppgifter och öppettider

www.abkarlhedin.se

MONTAGEFÄRDIGA 
TAKLUCKOR
När man lägger tak vill man få grundjobbet gjort så snabbt 
som möjligt för att hinna skydda underlaget från fukt och 
smuts. Med våra montagefärdiga takluckor effektiviserar du 
ditt arbete och kortar ner läggningstiden rejält.
Bergslagsluckan finns i två olika utföranden beroende på vad du ska lägga för 
typ av tak – välj målad om du lägger tak som ska vara synligt underifrån och välj 
Grön-Fri™-behandlad när luckan inte kommer att synas alls.

Vid produktion torkas virket ner till 16% fuktkvot för att säkerställa en bra och 
jämn kvalitet. Ytbehandlingarna görs sedan direkt efter hyvling i en sluten miljö 
för att det alltid ska ske på en färsk och absolut ren träyta.

Grön-Fri™-behandling innebär att vi styker på ett lager med mögelskyddsmedel 
direkt på den omålade ytan vilket ger ett fullgott skydd för inbyggda tak. Luckan 
är även fingerskarvad och spikad med bleck för ökad stabilitet.

Grundmålad & mellanstruken Bergslagslucka behöver i likhet med vår populära 
Bergslagspanel bara slutstrykas efter montering, sedan har den bra förutsätt-
ningar att klara väder och vind i många år. Luckan uppfyller krav enligt AMA Hus 
18 avseende synlig råspont och är perfekt för ex uterum, takfot och takutsprång 
med synlig undersida. 

Det är viktigt att du följer monterings- och lagringsanvisningarna för att 
kvalitet och skyddsbehandling ska bibehållas optimalt.

Grundmålad & 
mellanstruken
Dimension: 20 och 23 mm* 
Bredd: 540 mm 
Längd: 3600 mm

Grön-Fri
Dimension: 20 och 23 mm* 
Bredd: 540 mm 
Längd: 3600 och 4200 mm

* För takpannor rekommenderar vi 
tjocklek 20 mm medan 23 mm används 
för bl a plan plåt. Se AMA Hus18 
HSD.1331 för fullständig förteckning.


