Monteringsvejledning til CASA Rygnings- og gratbånd / Installatie-instructies voor CASA
ventileerde Ondervorst / Monteringsanvisning för CASA Nock och valmtätning

CASA-Roll • CASA-Roll light • CASA-Vlies • CASA-Eco • CASA-Alu
1

2

3

DK

Fastgør toplægten til beslaget og rens
tagstenene for løst støv og skidt.

DK

Rul CASA-Alu ud; egencentrering pga. rullens
form.

DK

Hæft eller søm CASA-Alu fast på lægten.

NL

Ruiterlat op de ruitersteun bevestigen. De aansluitende dakpannen droog en stofvrij maken.

NL

De roll gecentreerd uitrollen. De strip in het
midden van de rol maakt dit heel eenvoudig.

NL

De roll minimaal om de 60 cm op de ruiter- of
hoekkeperlat vast nieten/spijkeren.

S/NO

Fixera nockbrädan på fästet och befria takteglet
från löst damm och smuts.

S/NO

Rulla ut CASA-Alu, centreringen sker
automatiskt tack vare rullens form.

S/NO

Häfta eller spika fast CASA-Alu på nock- eller
valmnockbrädan.
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DK

Fjern silikonebåndet fra klæbemassen.

NL

Siliconen beschermvlies van de kleefstrip
aftrekken.

S/NO

Ta bort silikonpappret från limmet.

DK

Henvisning

6

DK

Tryk bølgeområdet fast.

NL

De roll stevig aandrukken op de dakpannen. Te
beginnen in de dalen en vervolgens gelijkmatig
de geprofileerde zijﬂappen geheel over pane
verdelen en vastplakken.
Anpassa det vågiga området och tryck fast på
de ställen, där det finns lim.

S/NO

DK

CASA-Alu udlagt på tagryggen.

NL

Met gebruik van de roll het juiste eindresultaat
bij een goed uitgevoerde nokconstructie.

S/NO

CASA-Alu färdigmonterat vid taknocken.

Bearbejdningstemperatur: +5°C til ca. +35°C
Malet 310 mm er særligt velegnet til udlægning af normalt profilerede mu- og betontagstens-tagdækninger.
Målene 350 mm og 390 mm er særligt velegnet til udlægning af stærkt profilerede tagdækninger og gratudformninge.
NL

Opgelet

Bewerkingstemperatuur: +5ºC tot ca. +35ºC
De afmeting 310 mm is bijzonder geschikt voor het leggen van geproﬂeerde zegel- en betondaksteenbedekkingen.
De afmetingen 350 mm en 390 mm zijn bijzonder geschikt voor het leggen van geprofileerde bedekkingen en zijrandvormingen
S/NO

Hänvisning angående användningen

För att kunna dra av butyltäckfolien ordentligt utan att det blir kvar rester, måste användningstemperaturen uppgå till mellan + 5°C och + 35°C. Om CASA-Alu skulle utsättas
för högre temperaturer (t.ex. genom påverkan av direkt solsken eller vid lagring i en lastbil utomhus under sommar-temperaturer), räcker det med att ställa den i skuggan och
låta den svalna, för att sedan kunna dra av butyltäckfolien korrekt. Måttet 310 mm lämpar sig speciellt för läggningen av tegelpannor och betongpannor med normal proﬂ.
Måtten 350 mm och 390 mm lämpar sig speciellt för läggningen av kraftigt profilerade takfall och tackrygga.

