TAKFOT
TAKFOT

Allt i ett, ersätter takfotsplåt, fågelband och förhöjd bärläkt.
Ger utrymme för rännkrok utan fräsarbete eller liknande.
Skapar en säker och tät övergång från takbeklädnad till hängränna.
Mycket
ca 4 hfågelband
per normalvilla.
Allt
i ett, tidsbesparande,
innehåller takfotsplåt,
och förhöjd bärläkt. Ger utrymme för

rännkrok utan fräsarbete eller liknande. Skapar en säker och tät övergång från
takbeklädnad till hängränna. Mycket tidsbesparande (4 h normalvilla).
Längd nr. 150010
1,2 m
Artikel
Längd
13 st/kartong - 1,2
15,6m
m
Färg
svart
Artikel nr.
Färg

150020
svart

Artikel nr.
Färg

150010
vit

Monteringsanvisning

1.. Fäst
Fästmontagebrädan
montagebrädanså
så
att nedre
nedre sidans
sidansövre
övrehörn
hörn
att
är ii lodlinje
lodlinje med
medundertakets
undertakets
är
motsvarande hörn
hörn.
motsvarande
Montera rännkrok.

22.. Placera
beslaget, med
Placera beslaget,
montageklackarna uppmed montageklackarna
skjutna emot montage
uppskjutna motfast.
montagebrädan.Skruva
brädan.Skruva fast.

33.. Lägg
Läggpå
påen
entakpanna,
takpanna,
markera
nästa
markera nästa bärläkts
bärläkts
läge för att sedan,räkna
läge för att sedan,räkna
ut läktavstånd upp till nock.
ut läktavstånd upp till nock.
Vid användning till pannor
Vid användning till pannor
med givna byggmått kan ev.
med givna byggmått kan ev.
fästbrädan monteras längre
fästbrädan
monteras
längre
ned för att om
möjligt anned
för att
ompannrad.Vid
möjligt anpassas
till hel
passas
till hel
användning
tillpannrad.Vid
lätt undertak,
användning
lätt undertak,
montereras, till
istället
för 22 mm
montereras,
istället
för 22
montagebräda,
en regel
i mm
samma tjocklek en
som
montagebräda,
regel i
bärreglarna.
samma
tjocklek som
bärreglarna.
Du monterar nu en produkt, som du troligtvis gärna använder igen. Anledningen är följande:
- det spelar ingen roll i vilket skede rännkrok och ränna monteras
- takfotsplåt och fågelband, nedersta förhöjda bärläkt samt utrymme för rännkrok utan fräsarbete
eller motsvarande ingår i samma produkt.
- du slipper allt funderande på överhäng, upphöjning, översköljning, kapillärverkan, synligt omålat trä osv.
- den har
låg vikt
och sparar pengar
TJB
Försäljning
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- snabb och enkel montering
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