
Palahuopa eli bitumipaanu

Palahuovan eli bitumipaanu asennetaan seuraavien ohjeiden ja mukaan.kuvienA-E

Bitumipaanu asennetaan suoraan kattolaudan päälle. Helpommin työ käy, kun lämpötila on yli + 5 C.Alustan

tulee olla kuiva ja puhdas.

Aloita räystäältä kiinnittämällä ensimmäinen bitumipaanurivi kielekkeet ylöspäin kuvan A mukaisesti. Mittaa

räystään keskikohta ja sovita bitumipaanujen välinen sauma räystään keskikohdalle. Veden valumisen

kannalta on hyvä jättää tämä bitumipaanurivi 0,5-1 cm yli räystään. Muista poistaa alapinnan suojamuovi.

Aloita bitumipaanun asennus räystään keskeltä siten, että alla olevien bitumipaanujen väliset saumat

peittyvät, kuva B. Kiinnitä paanut neljällä huopanaulalla (2 cm lovien yläreunasta), kuva C. Naulattuasi

ensimmäisen paanurivin, täsmää seuraavan rivin kielekkeet edellisen rivin lovien kohdalle - näin ne peittä-

vät samalla edellisten paanujen naulat.

Jatka asennusta kuvan B mukaisesti. Katkaise ylimenevä paanuosa ja aloita tällä osalla seuraavan rivin

vastapuoli, kuva B.

Paanuta katto harjalle asti. Paanuta toinen lape.

Harjalle tehdään palat leikkaamalla bitumipaanuista kielekkeet pois, kuva D. Asenna palat katon harjalle

(limitä n. 5cm) taittamalla palat harjan molemmin puolin, kuva E. Naulaa palat kiinni huopanauloilla n. 10

cm:n välein.

Huom. Bitumipaanun alapuolella on itseliimautuva pinta, joka kiinnittyy lämpimällä ilmalla.
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Takplattor (shingel)

Takplattorna (takshingles) monteras enligt följande instruktioner och ritningarA-E.

Takplattorna monteras direkt på takbrädorna Ytan ska vara torr och ren. Den lämpligaste monteringstempe-

raturen är över +5º C.

Börja monteringen från takskägget med att fästa den första raden av takplattor, strimlorna uppåt enligt figur

A. Mät mitten av takskägget och placera kanten mellan takplattorna, så att den ligger i mitten av takskägget.

För att säkra vattendräneringen, är det lämpligt att lämna en kant på 0,5-1 cm över takskägget. Glöm inte att

ta av skyddsplasten.

Börja monteringen av takplattor från mitten av takskägget, så att kanterna mellan takplattorna täcks, se figur

B. Fäst plattorna med fyra speciella (bitumen) pappspikar (2 cm från markeringens översta kant), se figur C.

När du har spikat fast den första raden ska plattorna i nästa rad monteras kant mot kant på plattmellanrum i

den föregående raden så att de täcker spikarna i den föregående raden.

Fortsätt montering enligt figur B. Skär bort den onödiga delen och börja med samma del från den motsatta

sidan på nästa rad, se figur B.

Täck ena taksidan upp till takåsen. Täck den andra sidan av taket.

Bitarna till takåsen framställs genom att skära strimlorna av takplattorna, figur D. Montera bitarna på takåsen

(överlappa ca. 5 cm) och vik bitarna på båda sidor om takåsen, figur E. Spika fast bitarna med pappspikar

(bitumen) ca. varje 10 cm.

Observera! Bottnen av takplattan är täckt med ett självhäftande material, som klistras fast i varmt väder.
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Tagpap, shingles

Shingles-pladerne skal monteres efter følgende instrukser og som angivet på figurerneA- E.

Bitumenpladerne lægges direkte på tagbrædderne. Det er lettest at arbejde, når temperaturen er over +5°C.

Underlaget skal være tørt og rent.

Begynd på tagskægget ved at fastgøre den første bitumenpladerække med spidserne opad som angivet på

figur A. Opmærk midtpunktet af tagskægget, og læg samlingen af bitumenplader på midtpunktet. Lad

bitumenpladerækken overlappe tagskægget med 0,5 – 1 cm, så vandet kan løbe over. Husk at fjerne under-

fladens plastbeskyttelse.

Begynd pålægning af bitumenplader på midten af tagskægget, så samlingerne mellem plader forneden

dækkes, figur B. Pladerne fastgøres med fire tagpapsøm (2 cm fra hakoverkanten), figur C. Efter sømningen

af den første pladerække læg den næste rækkes spidser præcist ved den forrige rækkes hak - så de samti-

dig dækker sømmene på de forrige plader.

Fortsæt monteringen som angivet på figur B. Knæk den overlappende pladedel af, og start i den modsatte

side af den næste række med denne del, figur B.

Læg plader helt op til tagryggen. Læg plader på tagets anden side.

Oppe i toppen lægges bitumenplader, hvor spidserne er skåret af. Læg pladestykkerne på tagryggen

(overlap ca. 5 cm) ved at bukke delene på begge sider af tagryggen, figur E. Fastgør pladestykkerne med

tagpapsøm med intervaller på ca. 10 cm.

NB! Bitumenplader har en selvklæbende underside, som klæber i varmt vejr.
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