Montage vejledning Nordland ML Air og MH Pro Plus
Tagfod

Kip

Ventilationsstuds, montage udefra

Muret gavl med udhæng
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Muret gavl uden udhæng

Rørgennemføring

Grat
1

Undertag føres
over gratbjælke med
100 mm
overlæg

2

Rygningsplanke
monteres og
stiksømmes på
graten.
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3

Lægter skæres
stramt til
rygningsplanke
og sømmes
fast

Ovenlys
1

Montage af
ovenlys
foretages efter
ovenlysleverandørens
anvisninger.

2

Der monteres
evt. ekstra
afstandsliste

3

4

I bagkant føres
kraven under
afvandingsrend
en

5

Afvandingsrende monteres

6

7

Undertag
monteres,
føres ind i
renden og
fastgøres
sammen med
krave.

8

Der monteres 2
ventilationsstudse
både over og under
ovenlyset.

1

En basepap
oplægges i
hele skot renden

2

… og føres ved
tagfod min.
100mm over på
modsatte tagflade

3

4

Fleksibelt
inddækningsbånd tilpasses
ved overgang
skotrende og
tagfodsbræt

5

Anvendes flere
stykker klæbes
disse sammen

6

Inddækningen
skal gå min. 200
mm op over
skotrende/tagfod

7

Blindfalses til
skotrende
monteres ved
tagfod

8

Alu-skotrende
oplægges

9

Undertag føres
150 mm ind på
alu-renden og
klæbes med
tagklæber

Undertagskrave
formes omkring
lægter og
undertag

Krave bukkes
omkring og ind i
renden

Skotrende
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Tagfod monteres

Ventilationskanal
1

Der udskæres
hul i undertaget

2

Der tilskæres så
stramt som
muligt

4

Undertag
klæbes med
tagklæber

5

Undertag klæbes til
plade og gennemføring
med tagklæber

3

Afvandingsrende
monteres efter
gennemføring

Skorsten
1

Undertag
bukkes min.
150 mm op ad
skorsten.

2

4

Min. 0,5 m
undertags
bane udskæres

5

7

Såvel over som under
skorsten monteres 2
ventilationsstudse.
Over skorsten monteres
afvandingsrende

Undertag fastholdes
midlertidig
med tagklæber

Og bukkes op
ad skorstenen
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3

Svineryg
inddækkes med
inddækningsbånd der føres
rundt om kanter

6

Omkring hjørner
tilskæres bane
så der
fremkommer et
overlæg.
Overlæg klæbes
med tagklæber

Kviste
1

Undertag føres
min. 150 mm
ind over tagpap

Undertag føres
min. 150 mm op
ad flunker.

2

3

Undertag
tilskæres og
klæbes omkring
hjørner

Inddækning mod mur
1

Undertag føres
min. 100 mm
op ad mur og
fastgøres
midlertidig
med tagklæber

2

Undertag trykkes fast

2

Undertagsstrammer klikkes
fast på lægten.

3

Inddækning
afsluttes med
inddækningsbånd
og murbånd

Undertagsstrammere
1

Undertagsstrammer
føres ind under
lægten
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3

Undertagsstrammer er nu
monteret

