INSTRUKTIONER
för lagring och montage
TÄCK LUCKPAKETEN
Vid leverans - skydda mot regn, snö, fukt och sol. Väta kan ge fukt- och mögelskador. Direkt sol kan missfärga och
orsaka sprickor i träet. Även ändträet bör skyddas av täckmaterial.
LÄGG VIRKET 15-30 CM ÖVER MARK
Stänk och smuts ökar risken för skador. För tätt skydd ger kondensfukt som ökar skaderisken. Täck träet så att luft
kan cirkulera.
MONTAGEANVISNINGAR
→ Kontrollera att inga luckor är skadade.
→ Kontrollera fukten. Målfuktkvot för luckorna är 16%. (Medelvärde mellan 13-18%).
→ För att minska risken för mögelangrepp skall luckan monteras med den släthyvlade ytan upp och den rillade
ytan ned. På så vis undviks även eventuella rostutfällningar från bleck.
→ Var noga med att slå ihop luckorna rejält för att undvika spalt mellan dem vid eventuell ytterliggare 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.
→ Säkra så att ingen kliver på lucka utanför takstolar.
→ Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.
→ Varje bräda skall spikas eller skruvas med rostskyddad spik eller skruv i varje bräda och i varje takstol enligt
nedan.

Täckande bredd på bräda
68 mm			
90 mm			
108 mm			

Vid luckskarv på takstol		

Ej luckskarv på takstol

1 spik/bräda och takstol		
2 spik/bräda och takstol		
2 spik/bräda och takstol		

1 spik/bräda och takstol
2 spik/bräda och takstol
2 spik/bräda och takstol

MÖGELANGREPP PÅ TRÄ
Det är framför allt kalla byggnadsdelar som är mest utsatta, t ex takutsprång, carportar etc. Fuktig luft och kondens ger möjlighet för de sporer som fastnat på ytan att växa och utveckla mikrobiell påväxt. Tillväxten kan bli
omfattande om rätt betingelser finns. För att undvika denna påväxt skall träytan målningsbehandlas direkt efter
monteringen.
Systemmålning rekommenderas enligt respektive färgfabrikants anvisning. Ytorna kan behandlas med exempelvis
Grön-Fri innan målning för extra säkerhet mot mikrobiell påväxt. Har man väntat för länge med målningsbehandlingen, och mikrobiell påväxt har etablerats, måste ytan behandlas med exempelvis Grön-Fri innan målning sker.
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