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Stenvalls Underlagsspontlucka G4-3 & Grundmålad Takfotslucka G4-2

Montage-  och hanteringsanvisning 
Hantering av Stenvalls Underlagsspontlucka

Vid lagring på plats utan skyddstak skall underlagsspontluckorna placeras 15-30 cm ovan mark samt skyddas mot
väderpåverkan för att undvika svällning och krympning (sol, värme och fukt). Täck träet så att luft kan cirkulera.
När luckorna lyfts på plats ska man se till att ovansidan är uppåt. Ovansidan är den sida som inte är klamrad (inga bläck är
synliga). OBS! Gäller ej Grundmålad Takfotslucka där spikbläck sitter på den ej målade ytan. Inga synliga spikbläck på
"baksidan" finns
Säkra så att ingen kliver på lucka utanför takstolar.
Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.

Montageanvisningar

Stenvalls underlagsspontskiva är typgodkänd för motsvarande C14 och är en av RI.SE tillverkningskontrollerad produkt.
Använd inte skadade luckor
Montagearbete utförs i torr miljö och vid uppehållsväder
Underlagsspontluckan skall monteras med spikbläcken neråt. OBS! Grundmålad takfotslucka är målad på den sida där
spikbläcken inte appliceras. Takfotsluckan monteras med grundmålningen neråt, därför ska spikbläcken vara uppåt. 
Luckorna ska monteras i samtliga takstolar. Max takstolsavstånd får vara CC 1200 mm. 
Luckorna skarvas på takstol och vi förespråkar att montera utifrån generalskarv för att effektivisera arbetstiden. Löpande
montage med ingen generalskarv är dock tillämpbart.
Vi rekommenderar fastsättning med 70 mm galvaniserad skruv eller spik. Antal infästningar per bräda ska göras enligt
nedanstående tabell.

Monteringsfall
Brädans bredd
 <70 mm

Brädans bredd
 70-100 mm

Brädans bredd
 >100 mm

Vid skarv över stöd 1 2 2

Övriga fall 1 1 2

Vid gavelutstick skall vindskiva, konsoler eller liknande dimensioneras för att bära utstickande råspontbrädor då dessa kan
vara skarvade slumpvis på underlagsspontluckan även utanför gavel. Maximalt gavelutstick för Stenvalls Underlagsspontlucka
är 400 mm och gäller under förutsättning att vindskiva (eller min. 45 mm tjock kantuppbyggnad) förbinder ytterkanten.
Täck snarast taket för skydd mot fukt efter avslutat arbete och se till att utrymmet under luckorna är väl ventilerat. 
Målning ska göras senast 1 månad efter montage

Mögelangrepp på trä
Det är framför allt takutsprång, carportar etc. som är mest utsatta för fukt och kondens. Detta kan ge möjlighet till mikrobiell påväxt.
Om väderförhållandena är gynnsamma kan tillväxten bli omfattande. För att undvika påväxt skall träytan behandlas med
systemmålning enligt färgfabrikantens anvisningar senast en månad från montage. 

Övrigt
Stenvalls underlagsspontlucka produceras av trädslagen gran och furu. Grundmålad Takfotslucka produceras enbart från
centrumsågad och kluven gran. Underlagsspontlucka av furu behandlas alltid med BioEco för att minimera risken för mikrobiell
påväxt. Behandling med BioEco på gran tas  fram vid separat beställning och utifrån tillgänglighet.
Läs mer om Bio-Eco i QR-koden.
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