Läggningsanvisning för nockband
IZOVENT

Nockband IZOVENT används för att täta nockpannor på ventilerade
taktäckningar på lutande tak med bär- och ströläkt – framför allt på tegel- och
plåtpannor. De fästs på taknockar och takryggar, under nockpannor, på redan
lagda taktäckningar, för att täta dem mot nederbörd som vinden kan blåsa in –
regn och snö.
Efter takläggning och innan du fäster nockpannor ska du rulla ut bandet
längs taknocken eller takryggen och trycka till aluminiumbandet i dess kanter mot
täckningen så att de anpassas till dess form. Detta underlättas av vågor i
kantbandet av metall som utgör en fyllning för vågor och ojämnheter i
taktäckningen. Efter initial justering i formen ska du ta bort skyddet för limskikt
som finns på aluminiumbandets undersida (ofärgad). Limmet är flexibelt och
töjbart. När du trycker bandet på de ställen där limmet finns ska du forma bandet
slutgiltigt så att det sluter tätt mot taktäckningen – tegelpannor, plåtpannor eller
takplattor.
Om nockpannor monteras på bärläkten vid taknocken eller takryggen
(gäller främst tegelpannor), ska du börja läggning av bandet IZOVENT med att
fästa det till bärläkten med klamrar (häftpistol) eller spikar med brett huvud. Detta
underlättar läggningen.
Om nockbandet IZOVENT är för brett ska du göra det smalare genom att
göra en överlappning på bärläkten vid taknocken. Om denna bärläkt saknas (vid
plåtpannor), blir det överflödiga tyget eller nätet dolt under nockpannan och
kommer inte att påverka bandets funktion. Nockbandets bredd ska du välja med
hänsyn till längden av nockpannornas tvärsnitt (längden av tvärsnittets båge).
Observera
Limmet som fäster bandet till taktäckningen är starkt och du ska undvika att
korrigera bandläggningen. Därför ska du noggrant lägga hela bandet innan du drar bort
limskyddet så att du inte behöver ta bort det eller lägga om. När du tar bort det lagda
bandet från taktäckningen blir det alltid limrester kvar på den som är svåra att ta bort.

