
Ljud-och värmeisolerande

TAKSKIVOR

Isotex innertak är tillverkade av mjuk träfiber board med dekorativ pappers-yta.
Isotex innertak är ett alternativt dekorativt ytskikt med fördelar jämfört med hardboard-baserade.



MONTERING AV TAKSKIVOR 
ISOTEX takskivor kan monteras ovanpå den gamla ytan, små ojämnheter spelar ingen 
roll. Man behöver bara regla vid ojämn sten eller betongyta. Eftersom ISOTEX-skivorna  
”andas”, måste skivorna stå minst 24 timmar i öppnad förpackning i rummet där de skall 
monteras innan arbetet påbörjas. För uppsättning behövs bara vinkelhake, mattkniv, 
måttband, linjal, blyertspenna, häftklamrar och häftpistol. Om väggen eller taket är i trä 
eller gips, fäst skivorna direkt på det gamla underlaget med lim eller häftklamrar. Regla 
om ytan är i sten eller betong, på så sätt kan man gömma elkablarna under skivorna. 
Skivorna är lätta att skära med en vass mattkniv. Skär alltid från ytsidan.

Montering på glespanel
Vid glesning rekommenderas glespanel 28x70mm. Fäst glespanel med 280 mm mellanrum 
mätt från mitten. Fäst skivorna med häftklamrar i glespanel, se till att häftklamrarnas 
mellanrum är minst 100 mm. Häftklamrarnas längd skall vara 10-14 mm. Fäst de 
yttersta skivorna med spik eller skruv så att taklisten täcker dem. Skivorna skall alltid  
fästas utmed glespanelen. Det bästa resultatet får man om de längsgående glespanelen 
placeras i riktning mot det fallande ljuset i rummet.

Montering med lim
Takytan måste vara förhållandevis rak och dammfri. Mindre ojämnheter hindrar inte 
monteringen. Använd montagelim, förbrukningen är beroende på typen av underlag du 
har, normalt 150-250 ml/m2. Lägg limstrimmor 30 mm från kanterna på skivans baksida 
och limprickar med 200 mm mellanrum på skivans mitt. Tryck panelen mot taket nära den 
utstickande sponten och skjut in den i noten så att limmet jämnas ut och panelen själv 
fäster mot taket. Vid limning använd montagelim. Limmet bör användas i enlighet med 
tillverkarens anvisningar. Skivorna kan lätt bearbetas med en vass mattkniv. Skär alltid 
från ytsidan. Hål för eldosor kan göras med mattkniv eller hålsåg. Skivornas kanter kan 
täckas med listverk.


