Listtäckning

LISTTÄCKNING
Listtäckning är en gammal metod för takläggning, även om metoden är gammal används den allt
oftare, framförallt i södra Sverige. I princip är det en tvålagstäckning med finess, finessen är att
takpappen läggs över trekantiga lister fastsatta i takets fallinje.

Listtäckning blir allt populärare både på nyproduktion men också där man vill få tillbaka husets
ursprungliga karaktär.
Att tänka på!
Att lägga en listtäckning är inget för nybörjare, det krävs kunskap och noggrannhet, valet av
takläggare är lika viktigt som valet av material. Takcentrums T-team har flera auktoriserade
takläggare som kan hantverket bakom en perfekt listtäckning. http://www.takcentrum.se/tjanster/tteam/
Val av material för listtäckning
Takcentrum har frångått de lägsta krav som satts av branschen och valt att rekommendera en
starkare uppbyggnad av tätskiktet. Vi rekommenderar Mineral Enduro Eco och Mineral Helasta Black
Diamond som lämpliga produkter för en lyckad listtäckning. Vår Mineral Helasta P4 fungerar också
som ett ypperligt alternativ.
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Listtäckning
Underlag
Här rekommenderar vi en underlagspapp av typen YAP 2200, detta är en tålig underlagspapp som
klarar av påfrestningar och kan ligga en tid som ett temporärt väderskydd. Mer information om
underlagspappen finner ni här http://www.takcentrum.se/produkter/underlagstackning/yap-2200/
Att använda YAP 2200 som underlagspapp är vår lägsta rekommendation, känner ni att behovet är
större eller att taket ligger i mer utsatt läge kan ni göra det ännu starkare med en YEP 2500
alternativt ända upp till en YEP 3200, ni ställer kraven och vi har materialet. Tyvärr blir
underlagsmaterialet ofta marginaliserat, antingen har snickaren redan varit där och lagt underlags
papp och spikat listerna eller så har underlags material inte ens diskuterats därmed ligger ofta lägsta
möjliga godkända kvalitet som underlagspapp.
Ytskiktet
När det gäller ytskiktet handlar det om, förutom ett skickligt utfört hantverk, också om att välja rätt
material. Takcentrum har flera material som är lämpliga men tumregeln från vår sida är att
materialet skall väga 4kg eller mer per kvadratmeter. Tätskiktet benämns ofta med dess vikt per
kvadratmeter och då i gram. Vårt vanligaste tätskikt ”Mineral Helasta P4” kan också kallas för en
5500 d.v.s. 5500g/m².
När det gäller valet av tätskikt, efter det att vårt minsta krav på vikt är uppnått, baseras ofta på vilket
utseende ni vill ha på ert tak. Vill man att taket ska smälta in tillsammans med en i övrig gammal
bebyggelse eller vill man att det nya taket ska stå ut ifrån mängden, detta val är helt upp till er.
Vi rekommenderar Mineral Enduro Eco och Mineral Helasta Black Diamond som lämpliga produkter
för en lyckad listtäckning.
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