
Folieflange 165
– tæt gennemføring med brandsikkert isorør
Med folieflange 165 kan tilslutningen til taghætten føres helt tæt op gennem undertaget. 

En komplet gennemføring omfatter en høj 15x15 ventilationshætte, isorør med 30 mm brandsikker 
isolering og folieflange med EPDM-gummimembran. Folieflange 165 monteres på fast underlag og 
leveres med færdig tilskåret Ø 165 mm hul – klar til montage.

Montage

1.  Læg hætten løst på plads, og afmærk placeringen af 
hætten på undertaget. Mål af til hullet under folieflangen. 
Hullet saves ud.

3.  Med den sorte afdækning øverst 
skubbes isorøret op i ventila-
tionshætten indtil den øverste 
kant af hættens rør.

2.  Påfør fugemasse til tætning mellem undertag og flange. 
Monter folieflangen over hullet med 5 stk. søm eller 
skruer.

4.  Hætten monteres ved at 
skubbe isorøret ned igennem  
hullet i folieflangens gummi-
membran. Derefter monteres hætten 
som resten af tagdækningen.

   Se endvidere vores generelle montage-
vejledning for tagdækningen.

Sådan udføres gennemføringen

FRÅNLUFTSHUV 125 
– tät genomföring för mekanisk frånluftsventilation
Med Frånluftshuv 125 kan ventilationskanalen från mekanisk ventilation utföras helt tätt genom  
underlagstaket upp till ventilationshuven.
En komplett genomföring omfattar ventilationshuv, 125 mm kanal med brandsäker isolering, och  
genomföringsbeslag med EPDM-gummi. Frånluftshuv 125  monteras med genomföringen på fast  
undertak och levereras med färdigt hål ø165 mm klar för montering. 

Så här utförs monteringen

1.  Lägg huven löst på plats och markera placeringen på 
underlagstaket. Överför måtten till undertaket och  
såga upp hålet.

2.  Påför fogmassa för tätning mellan underlagstak och 
genomföring. Montera genomföringen över hålet  
med 5 skruvar.

3.  Den svarta rördelen av kanalen 
trycks upp i ventilationshuvens 
översta kanter

4.  Hättan monteras 
genom att trycka flexröret 
igenom hålet i gummimem-
branet. Därefter läggs hättan  
på plats och ansluts till omgivande 
takpannor.

ROOFS FOR LIVING

OBS! En optimal placering på 
taket är så nära nocken som 
möjligt. Vid placering mer än  
1 m från nocken bör ett snöras-
skydd monteras mellan  
nocken och huven. 


