
takfotsplåt eller takpappremsa med klisterremsan 
eller godkänt skarvhjälpmedel. Avslutet sker en bit 

-

2  RAW HP 530 monteras med rostskyddad pappspik 
(min 20 x 2,8 mm) eller rostskyddad klammer (min 

-
-
-

trumavstånd ca 1 m). Vid användning av klammer, 
fäst i dubbla rader med 60 mm c/c. Vid användning 

-

vidhäftning. All infästning skall vara helt dold. Den 
-
-

teras i samband med läggning av underlagstäckning.

3  Vid tvärskarvar, snedskär uppåt så att minst 150 mm 
-

mal täthet, använd godkänt skarvhjälpmedel.

-
vändning av krage/stos av plåt eller gummi. RAW 

-
hjälpmedel som dold infästning mot krage och stos. 

-
sten kan en remsa underlagstäckning stickas in i ett 

-
jas till en avvattningsränna som avleder vattnet 150 
mm åt var sida. U-snittet skall vara av samma bredd 

närmaste bärläkt och kan fästas mekaniskt på dess 
ovansida. Remsan fästs mekaniskt centrummått 100 
mm och med godkänt skarvhjälpmedel mellan in-

och fästning med godkänt skarvhjälpmedel.

under fasaden och fästs mot vindskyddsskikt med 
pappspik 30 mm från kanten.

6  Vid ventilerad nock avslutas RAW HP 530 vid träun-
derlagets kant. Fäst mekaniskt och täck sedan infäst-
ningen med en ny våd alt. en remsa av underlags-
täckningen. Använd godkänt skarvhjälpmedel. Vid 

och fästs mekaniskt. Vid tät nock måste ventilatio-
nen kompenseras med ventilationsstosar eller gavel-
ventiler. Om nockbräda ej används skall täckning ske 

500 mm) infäst med godkänt skarvhjälpmedel.

7  Vid ränndalar av takpapp eller plåt skall RAW HP 530 
-

Läggningsanvisning

•  Vid temperaturer under +5°C skall rullar 

monteringen.
•  Materialet får ej kombinaras med var 

luftsmonterade (svetsade) ytskikt.
• Enligt HUS AMA 18 så rekomenderas inte 

HP530 att läggas under planplåt
•  RAW HP 530 skall monteras mot rent och 

torrt underlag.

•  När RAW HP 530 är monterad skall yt-

täcka materialet. (Öppen exponering 

•  Åtgärda omedelbart ev. skador eller fel-
aktiga infästningar med exempelvis tak-
pappsklister.

•  Godkänt skarvhjälpmedel är exempelvis 
-

tak.

RAW HP 530 läggs på träunderlag, exempelvis råspont. RAW HP 530 kan monteras under 
pannor av tegel eller betong samt andra hårda takmaterial, där underlagstäckningen funge-

-

Tjockleken på träunderlaget är beroende av ytskiktet (se tabell RA HSD/1 i RA -11). Enligt 
HUS AMA 18 så rekomenderas inte HP530 att läggas 
under planplåt. 1. (takfot)

2. (infästning)

3. (tvärskarv)

Takfotsplåt

Infästning med klammer

Godkänt 
skarvhjälpmedel Takfall

4. (genomföring)
Uppvikt remsa

5. (mot vägg)

6. (ventilerad nock)

7. (ränndal)

Plåtbeslag

Ränndalsbeslag
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