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Lägginstruktion - Underlagsspontlucka 

Underlagsspontluckan 

Södras underlagsspontslucka gör läggning av tak tids-och kostnadseffektiv och produceras enligt 

rekommendationerna i Vilma Bas. 

Dimensioner 

Underlagsspontsluckan finns som standard i följande utföranden. 

 

 
 
 
 
 
 
  

 

Uppsättning & Montering 

Innan påbörjad montering se till att underlagsspontluckorna inte är skadade. 
Innan du börjar montera underlagsspontluckorna gör du en fuktkontroll. Målfuktkvoten ska ligga på 
16-18% (medelvärde mellan 13%-19%).  
Montering skall ske med den rillade sidan nedåt. 
Takluckorna ska monteras med den notade (spårförsedda) kanten nedåt takfallet. Takluckorna 
ska spänna över minst två fack och skarvas stumt över stöd, montera ej luckor med skarvar intill 
varandra. OBS, kliv ej utanför takstol vid gavelutsprång. Var noga med att slå ihop luckorna rejält 
för att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterligare nedtorkning. Vid mycket fukt från byggnad 
eller uteklimat sväller de dock. 
För att undvika att de reser sig på taket skall de endast monteras vid uppehållsväder och 
snarast täckas. Undvik kondensluft inifrån huset och fuktig uteluft genom att ventilera och 
avfukta. 
Brädorna ska spikas eller skruvas i varje stöd, brädor bredare än 95mm måste dubbelspikas i 

varje stöd med rostskyddande spik eller klammer. I den färdiga inbrädningen får inte finnas 

uppstickande spikar eller annat som kan orsaka skador på täckning av byggpapp eller dylikt. 

Maximalt avstånd mellan takstol 1200 mm. 

Kortaste skarvbit i änden på underlagsspontluckorna är max 300 mm.  

Lagring 

Underlagsspontluckan som ska lagras utomhus ska placeras på en väldränerad plats. 

Underlagsspontluckan bör komma upp 150-300 mm från mark. Se till att luft kan cirkulera runt 

paketet. Vatten under ett paket med underlagsspontluckor avdunstar uppåt och luckan kan då 

angripas av mikrobiell påväxt. Täck paketet med underlagsspontluckorna. Nederbörd, fukt, stänk 

och smuts ökar risken för skador.  

Tjocklek Bredd Längd 
Täckande 
yta 

20/23 mm 510 mm 3600 mm 1,84 m2 

20/23 mm 510mm 4200 mm 2,142 m² 

20/23 mm 510 mm 4800 mm 2,45 m2 

20/23 mm 550 mm 3600 mm 1,98 m2 

20/23 mm 550 mm 4200 mm 2,31 m² 

20/23 mm 550 mm 4800 mm 2,64 m2 
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