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IT montagebeslag
Monteringsbeslag type IT-Beslag-Ø til ITA, ITI og ITAI (Tilvalg)

Miljøvenlig taginddækning
1. Lav hul i taget og afrens derefter taget grundigt for støv, skidt, mos mm. for  
 ordentlig vedhæftning, gerne med kost og fugtig klud (såfremt der gennembrydes  
 undertag brug da undertags gennemføring for lovmæssig korrekt montering). Ved  
 porøs tag skal der afrenses grundigt med stålbørste og kost. Derefter sprøjtes der  
 med klar udendørs lak fra spraydåse på taget. Dette gøres  for at låse de åbne  
	 fibre.	Klar	udendørs	lak	kan	købes	i	byggemarkeder	m.fl.
2. Løsn tagpladen oven over hullet og skub pladen 20-30 cm. op.
3. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og   
 hullet, uden at fjerne plasticen på bagsiden.
4.	Fjern	plasticen	og	tryk	inddækningen	på	plads	med	fingrene.
5. Den løse tagplade lægges/skrues tilbage på plads.
6. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten   
 for oven. Vandnæsen spændes derefter helt ind og der glittes for overskydende  
 fugemasse.

Inddækning til tagpap
1 Lav hul i taget (såfremt der gennembrydes undertag brug da undertags-   
 gennemføring for lovmæssig korrekt montering)
2. Før skorstenen igennem hullet og læg inddækningen over skorstenen og   
 hullet.
3. Inddækningenspladen zig zag sømmes med en afstand på 5-7 cm. med sorte  
 søm.
4. Brænd pap el.lign. oven på pladen med et passende overlap på taget også.
5. Spænd den vedlagte vandnæse halvt ind og fug derefter rundt i kanten for oven.  
 Vandnæsen spændes derefter helt ind og der glittes for overskydende fugemasse.

TID-IT
løs taginddækning
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Indhold:
2 x skydespjæld
1 x ring med skyderør

Sæt de 3 dele sammen 
uden at spænde skruerne.

Skru det ene skyderør fast 
på indersiden af spær. Sæt 
vatterpas på.

Skru det andet skydespjæld 
fast på modsatte spær.
Sæt taggennemføringen 
igennem ringen og spænd 
den fast.

Skru skyderørene sammen 
så de sidder fast.

Sæt vatterpas på 
taggennemføringen.

Spænd de 2 skruer der 
holder ringen.

Tilbehør-Tilvalg
Monteringsbeslag kan justeres efter hælding Montagevejledning 1-7
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