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       Läggning
Anti’con Coverall Underlagstak levereras i 1,5 m breda 
och 40 eller 20 m långa rullar. Anti’con Coverall underlagstak 
(våder) läggs generellt i vågrät riktning över taket, nerifrån 
och upp, med överlappning. Nonwoven-lagret vänds nedåt. 
Utrymmet under underlagstaket och över isoleringen skall 
vara ventilerat (enligt praxis). Anti’con Coverall fungerar 
till en början som väderskydd under arbetet, innan själva 
taktäckningen monteras. 

Underlagstaket skärs på marken eller på taket till så långa 
våder, att de på gaveln räcker 200 mm över vägglinjen. 
Läggningen av underlagstaket påbörjas vid takfoten vågrätt 
över takstolarna, och gärna så löst hängande, att det mellan 
varje takstol bildas ett 0–25 mm nedhäng, detta för att styra 
eventuellt vatten bort från spikläkterna. Vid takfot och gavel 
bör underlagstaket räcka minst 150 mm över vägglinjen.

       Fästning
För att provisoriskt fästa våderna använder man först häft-
klammer. Enbart korrosionsfri metall bör användas. Slutlig 
fästning sker med spikläkter, vars mått är 22 x 50 mm och 
längd 1310–1360 mm. Spikläkterna spikas på unvderlagsta-
ket parallellt med takstolarna med 75 mm spik, cc 400 mm.

Vid takfoten klistras våden fast vid en fotplåt med t.ex. 
dubbelsidig butyltejp Sitko 650 eller limtransfertejp 
Sitko 970. Vid låga taklutningar bör man säkerställa att det 
inte bildas bakfall vid fotplåtens övre kant, där vatten kan 
kvarstanna. Efter läggning och fästning av den nedersta 
våden monteras bärläkter på denna del.

Efter detta läggs en ny våd på och ovanför den föregå-
ende, så att överlappningen vid den vågräta fogen blir 150 
mm (taklutning över 27°). Vid taklutning mellan 14° och 27° 
rekommenderas 200 mm överlappning. I underlagstakets 
kanter finns en linje för markering av överlappningen. Våden 
fästs först med klammer och säkras slutligen med spikläkter 
eller pappspik. Bärläkterna, fungerar som en lämplig steg-
konstruktion. Ifall man behöver göra tvärskarvar, görs dessa 
vid takstolarna med en 100 mm överlappning.

På detta sätt fortsätter man upp till taknock. Andra sidan 
(det motsatta takfallet) påbörjas åter från takfoten. Under-
lagstakets åtgång är drygt 1,1 x takets yta.

       Ränndal
Nock- och ränndalstätningar görs i första hand enligt 
instruktioner för varje enskilt takmaterial.

Som allmän instruktion gäller täckning med råspont ca 
300 mm på båda sidor om ränndalen. Råspontens övre yta 
blir då i nivå med de i takstolarna fästa spikläkternas övre 
yta. Över denna råspont monteras en extra våd underlags-
tak i samma riktning som ränndalen utöver hela dess längd 
(från takfot till taknock). Det egentliga, med spikläkterna 
fästade underlagstaket avslutas över denna i ränndalen 
liggande våd.
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Fig. 4 | GENOMFÖRINGAR

Fig. 5 | VENTILERAD NOCK

Fig. 6 | VÄGGANSLUTNING

       genomföringar
Vid genomföringar behöver man göra hål i underlagstaket. 
(Håltagningen görs 10-20 mm mindre än själva genom-
föringsstycket.) Vid genomföringen vänds underlagstakets 
kant uppåt och håltagningen tätas med exempelvis Sitko 
butyltejp 650 (”elastic”) eller Tyvek Flexwrap. Förutom 
dessa kan man vid genomföringar med rör eller mindre 
cirkulära genomföringar använda sig av Kaulux genom-
föringsmanschetter, eller motsvarande (stos). 

Efter installation av genomföringen (och eventuell 
manschett) läggs en extra vådremsa över bägge bredvid-
liggande takstolar. Man låter remsan gå in under den 
ovanförliggande våden och fäster den provisoriskt under 
överlappet, varefter man gör en inskärning för genomför-
ingen. På detta sätt uppnås frånskarv både ovanför och 
nedanför genomföringen. Genomföringsarbeten skall 
alltid göras i samband med den egentliga takläggningen.

       vägganslutning
(vertikala uppdragningar och fallbrytningar)
Där underlagstäckningen möter en väggyta skall den dras 
upp mot väggytan minst 300 mm. Detta görs mot vindskyd-
det, dvs under fasadytan, där den fästes med pappspik min. 
20 x 2,8 eller 20 x 2,5 mm, cc 100 mm, 30 mm från kanten. 

Vid fallbrytningar är det viktigt att våderna överlappar 
tillräckligt i skärningspunkten mellan takytorna. Överlappet 
fästs med spikläkten.

 

       ventilerad eller tät nock
Underlagstaket förs minst 150 mm över nock från båda 
riktningar, och fästes med ströläkterna. 

OBS! Vid tät nock måste tillräcklig ventilation säkras med 
hjälp av t.ex gavelventiler e.d.

En s.k. ventilerad nock ordnas genom att avsluta under-
lagstaket nedanför nockbrädan och på så sätt åstadkomma 
en ventilerad öppning vid nocken. Underlagstaket fästes 
mekaniskt med spikläkterna. Därefter täcks nockbrädan 
med en tillskuren remsa av materialet till underlagstaket. 
Denna remsa dras ner mot och ut på närmaste spikläkt, så 
att nockens ventilerade öppning täcks. På ovansidan fästes 
remsan med bärläkten.

Reparation av skador
Mindre skador som kan uppstå i membranet lagas t.ex. 
med Sitko 613 reparationstejp för underlagstak (butyl-
nonvowentejp). Underlagstaket skall vara rent och torrt vid 
reparationen. Vid större skador på underlagstaket läggs ett 
stycke membran över hålet och tätas med butyltejp eller 
liknande. Membranet skall överlappa underlagstaket med 
minst 100 mm runtom hålet. Beroende på skadans storlek 
rekommenderas att hela våden mellan takstolarna ersätts 
med en ny bit underlagstak, så att överlappet beaktas.
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