Datum

2020-12-05
Version: 4

Bergslagslucka
Hantering av förpackning.





Luckorna får inte utsättas för vatten, direkt solsken eller stark värme.
Medföljande emballage är lämpligt att använda som täckning även under byggtiden. Se till
att luckorna är helt täckta av emballage.
Om det finns misstankar om att dom förvarats felaktigt, kontrollera breddmått och fuktkvot
innan användning. Målfuktkvoten är 16 % och normal variation är mellan 12-18 %.
Förvara förpackningen på plant underlag minst 20 cm ovan mark.
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Om möjligt, montera inte när det regnar eller är väldigt fuktigt.
Innan montering kontrollera att c/c måttet mellan takstolarna är rätt.
Luckan levereras som den skall monteras. Uppåt i paketet skall monteras utåt på taket.
Spikblecken skall alltid monteras neråt, inåt taket. Följ ev. märkning på luckan.
Sätt ihop och se till att skarven mellan luckorna blir minimal, pressa ihop luckorna rejält.
Om det är väldigt varmt kontrollera så inte not och fjäder kryper isär. Montera takpapp så
snart som möjligt.
Luckorna får bara skarvas på takstol/regel.
Generalskarv är att rekommendera om inte konstruktör angett annat.
Val av spik efter spikleverantörens anvisningar.
Luckorna ska fästas med en spik per bräda och takstol utom vid skarven mellan två luckor
där de ska spikas med 2 spik per bräda och takstol. Brädor med täckande bredd över 95 mm
skall alltid fästas med 2 spik per takstol.
Maximalt avstånd mellan takstolar är 1200mm
Maximalt utstick är 400 mm vid gavel.
Montera takpapp så snart som möjligt annars finns det risk för sättningar i luckorna med
mellanrum eller resning som följd.
För att undvika mikrobiell påväxt bör ytan målas direkt efter montering på alla ytor
utomhus.
Förekommer det mikrobiell påväxt måste luckan behandlas med PrickFri och sedan tvättas
innan målning.
Säkerställ fullgod ventilation för att undvika mikrobiell påväxt efter montering.
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