YAP Underfelt
Montageanvisning
1. YAP Underfelt är i första hand avsedd att använda på underlag av träpanel, träelement eller
plywood. Andra underlag kan förekomma och kräver då objektanpassade överväganden.
Underlagen skall vara jämna och torra samt vara stabila så att svikt och rörelser minimeras.
Minsta taklutning 10o.

2. YAP Underfelt rullas normalt ut tvärs takfallets riktning med början vid takfoten med
efterföljande våd överlappande.
Ovansidan har utstansade cirkulära hål belagda med sand och ger en behaglig halkfri yta
som automatiskt hamnar uppåt.
Våderna monteras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och med minst 150 mm
överlapp i tvärskarvar.
3. Underlagstäckningen infästes mekaniskt med pappspik min. 20 x 2,8 eller klammer min.
Rapid 140/10. Spikningen med pappspik utföres i sicksack med ett maximalt spikavstånd på
60 mm. Vid användning av klammer sker infästningen i parallella rader med max.
klammeravstånd på 60 mm.
Från klisterkanten avlägsnas en skyddsfolie och därefter pressas överlägget ihop för optimal
vidhäftning. Vid applicering i kyla bör behovet av försiktig uppvärmning av klisterytorna
beaktas. Tvärskarvar klistras med Takcentrums skarvklister Headcoll eller likvärdigt vid
lutning under 18 grader.
För att säkerställa att den monterade YAP Underfelt inte utsätts för skadliga vindlaster skall
läktning ske i direkt samband med underlagstäckningen.
4. Vid takfot fästes första våden i nedre längsgående kanten mot fotplåten med Takcentrum
Headcoll skarvklister. Infästningens bredd skall vara min.120 mm.
5. Anslutning mot taknock göres genom att YAP Underfelt dras upp vertikalt på nockbrädan och
spikas fast.
6. Vid anslutning till vägg, skorsten eller takfönster skall underlaget dras upp vertikalt 300 mm.
Skarvar klistras med Headcoll takklister

Notera speciellt:
Rullarna skall lagras stående, torrt och i temperaturer mellan 0o -+ 40o C
Undvik direkt solljus
Rullarna skall före applicering ej lagras i temperaturer under +5 o C
Färdigställ taket så snart som möjligt efter underlagstäckningen, tiden för
exponering får ej överstiga två månader.
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