Leggeveiledning
Versjon 1 – Juni 2016

Primo shingel

M

Underlagsbelegg legges
parallelt med takfot med 10
cm omlegg. Se egen
leggeveiledning for
underlagsproduktet.

Den kombinerte
fot/møneplaten legges langs
takfoten. Folien fjernes for å
gi god klebing til
bordtakbeslaget. Taklim skal
benyttes for ekstra sikring. Er
beslaget av plast, bør
spikeren settes ovenfor dette.
Fotplaten bør stikke et par
mm utenfor beslagskanten.

To parallelle linjer avmerkes
med en krittsnor ca. midt på
taket. Avstanden skal være lik
bredden av en ½
shingeltunge. Start leggingen
ved den ene linjen og fortsett
ut mot sidene. Dette gjør det
lettere å få et jevnt mønster i
tekkingen. Beskyttelsesfolien
på baksiden rives av.

Leggingen begynner
nedenfra. Første shingelrad
legges på fotplaten, slik at
tungene flukter med
fotplatens nedre kant.
Ledesporet gir riktig
innbyrdes høyde på
shingelplatene.

Shingelen stiftes til
underlaget 2,5 cm ovenfor
hvert innsnitt. Det skal stiftes
i klebekantene på hver side
av skjøten. Deretter legges
hver rad slik at tungenes
nedkant flukter med bunnen
av innsnittene i forgående
rad. Kontroller at
shingelradene er rette og
parallelle med takfoten.

Ved vindskien bøyes
shingelen opp på trekantlekt
og spikres. Spikrene dekkes
av neste shingelplate. Som
ekstra sikkerhet legges en
streng med taklim mellom
shingel og undersiden av
vannbordet.
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Shingeltekkingen legges ca 15
cm opp og forbi pipens
forkant, slik at beslaget vil
dekke shingelraden i pipens
forkant ned til innsnittet.
Innsnitt og skjøter, som blir
liggende under flensen,
påføres taklim. Pipebeslaget
monteres. Beslagsflensen skal
være minst 15 cm. Takhatter
o.l. tekkes inn på samme måte

Shingeltekkingen føres videre
opp på beslagsflensen helt
inntil beslagets side. Shingelen
klebes til flensen med taklim.
Videre legges en stripe lim i
over-gangen pipe/beslag.
Shingeltungene som blir
liggende over flensen, klebes
til hverandre med taklim.
Unngå spikring gjennom
beslagflensene.

Øverste shingelrad legges så
langt opp mot mønet at møneplatene kan nå ned til bunnen
av innsnittet. Fot/møneplate
deles i perforeringen i tre
møneplater. Folien på
baksiden fjernes. Platen bøyes
over mønet og spikres med 2
stifter på hver side av mønet.
Neste plate monteres med 100
mm overlapp slik at stiftene
tekkes inn. Siste plate festes
med taklim. I kjølig vær bør de
varmes før de brettes.

I kilrennen legges et
overlagsbelegg. Omlegget må
gå min. 20 cm inn på
overlagsbelegget. Banen
spikres i begge sider, ca. 6 cm
mellom stiftene. Marker
rennebredden, ca. 15 cm opp
på hver takside, og påfør 3
striper med taklim. NB! Ikke
høyere opp enn man klarer å
tekke innenfor “rimelig tid”, ca
3-4 høyder. Shingelkanten bør
forsegles med taklim når hele
rennen er lagt.
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Shingeltekkingen føres opp
forbi overkant av
utluftingsrøret. Røret, som
skal ha flens, festes til
underlaget. Benytt taklim
mellom flens og shingelplater.
Shingeltekkingen føres videre
etter samme prinsipp som vist
på fig. 8.

icopal.no@icopal.com

www.icopal.no

