Inddækning af Louvre
tagvinduer til tegl
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-20mm

Der monteres lægteunderlag for vinduesrammen i samme højde som
lægterne. Monarfolrende monteres lige oven over øverste underlag,
så denne er inde under rammen. Mål for lægteramme, se nedenstående skema.
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Undertag afskæres indvendigt 20 mm. fra underrammen og klipses
fast på indvendig side. Hjørner gøres helt tætte.
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A

Vent med at fastgøre vinduet med skruer til inddækningsstykket under
vinduet er skubbet på plads. Når vinduet fastgøres er det vigtigt at alle
hjørner ligger plant på underlag så ikke rammen tvinges på plads og
bliver skæv. Kontroller at den gående ramme lukker HELT KORREKT
uden skævheder.
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Monter inddækningsstykkerne A, B, C og D. Sørg for at flader er rene.
I koldt vejr varmes der mellem inddækningsmaterialet og vinduet for
at fjerne dug og opnå optimal vedhæftning. Husk af fjerne
beskyttelsesfolien. Overlap ved alle samlinger skal være min. 50 mm.

6

D

Stykke D er ridset i plasten på bagsiden. Fjern det midterste stykke
og fold sammen så der kommer en kant på ca. 25 mm. Denne
fungerer som bærende kant til tagstenen over vinduet.

Varm vinduesramme og inddækningsmaterialet på bagsiden med let
varme og tryk godt fast. Undlad at fjerne det sidste stykke plast på A.
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B

A

Før limning fjernes overfladespændingen både på malingen på
vinduet, samt på inddækningsmaterialet. Husk at glitte overfladen.
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A

B

Der fuges langs alle kanter af inddækningsmaterialet. Husk at glitte
fugen efterfølgende.
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50 mm
Ved kanten for neden skal inddækningen slutte helt oppe ved
vinduesrammen.
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A

Før montage af tagsten fastgøres den trekantede skum liste ved
siderne og i toppen som værn mod fygesne.
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0 mm

40-6

Fjern det sidste stykke plast på bagsiden. I koldt og fugtigt vejr,
varmes der mellem inddækningsmateriale og tagsten, for at fjerne
dug. Sørg for at materialet er klæbet helt ned i bølgerne på tagsten.
Ved fredede ejendomme skal anvendes bly til inddækningen.

Tagsten monteres med en afstand til vinduesramme på 40-60 mm.
Ved fredede ejendomme kan der være ønske om mindre afstand på
10-20 mm.

OBS! Alle ovennævnte tegninger tager
udgangspunkt i Louvre Heritage tagvindue.
Principper for inddækning af Louvre Classic
til tegl er de samme.
Inddækningssæt er ikke inkl. og skal købes særskilt. Gasbrænder er ikke
inkluderet i inddækningssæt.
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