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ICOPAL LISTTÄCKNING
En metod som passar lika bra på såväl gamla som nya hus.

TIDLÖSA OCH ESTETISKA
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Listtak - gammaldags estetik
i modern tappning

Listtäckning är en takläggningsmetod med gamla

Listerna ger taket en struktur som i kombination

anor. Metoden innebär att takpappen läggs över

med ytskiktets gnistrande yta skapar en mycket

trekantiga lister fastsatta i takets fallinje. Ursprung-

spännande effekt. Listerna gör ett papptak både

ligen gjordes detta i första hand av praktiska skäl.

karaktärsfullt och elegant. På många gamla hus är

Genom att ha trekantiga lister under takpappens

listtäckning det självklara valet för att bibehålla

skarvar och sedan täcka dessa med ytterligare

husets karaktär. Men listtak passar även utmärkt

papp, så förhindrades regnvatten att tränga in i

på nya hus då det är både tidlöst och smakfullt.

skarven. En annan fördel var att pappen spikades i
listerna och inte direkt i takpanelen. På så sätt

Dagens takprodukter är på alla sätt överlägsna de

påverkades inte pappen av träpanelens rörelser på

som användes till de ursprungliga listtaken. Därför

grund av fukt eller värme.

har också tekniken att lägga taken förändrats.
Ursprungligen lades ett list tak som så att papp

Listtäckning är en metod som fortfarande används

först lades mellan listerna så att vådernas kanter

och som blir allt mer populär. Men med dagens

möttes på listens krön. Över listen tjärades sedan

moderna takprodukter är det inte längre de prak-

en remsa fast för att skydda skarven. Takfot och

tiska skälen som är viktigast när ett listtak ska

nockkappa monterades sist. Hur listtak läggs idag

läggas. Idag är det framför allt listtakens tidlösa

kan du läsa om längre bak i broschyren.

och estetiska utseende som gör dom populära.
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Listtak - en fröjd för ögat
Listtak är tidlösa och vackra. De passar lika bra på gamla som nya hus.
Det kan du se på bilderna på följande sidor. Titta och bli inspirerad!
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Så här läggs ett listtak

Att tänka på!

startpunkt för monteringen. Listerna monteras med

Noggrannhet är särskilt viktigt när ett listtak läggs. I

ett inbördes mellanrum på 690 mm. De ska vara så

och med takets komplexitet och utformning syns

långa att de börjar 250 mm från taknock och slutar

misstag tydligt. Följ därför dessa instruktioner noga.

300 mm från takfoten. Fasa listernas ändar.

Underlaget

Ytskiktet

På ett modernt listtak används en underlags

Använd Icopal Mono 501 P eller PR (inte Mono 501

täckning som grund. Micoral YAM 2000 är särskilt

PM) för listtäckning. Produkten ska delas i 670 mm

lämpligt som underlag till listtak. Om takets lutning

respektive 330 mm bredd. Det går att få produkten

understiger 18° måste skarvarna klistras med ico-

tillskuren i rätt bredd innan leverans.

klister. Detta behövs inte om underlagspapp med

För att få ett bra resultat vid temperatur under 0°C

klisterkant använts.

måste produkterna förvärmas. Utan förvärmning
kan veck uppstå efter att tätskiktet lagts. Förvärm i

Listerna

ett tält eller släp med kapell. En värmeﬂäkt på 2000

Dimensionen på de karaktäristiska trekantslisterna

watt är lämplig som värmekälla (tänk på att

ska vara som en 50 x 50 mm regel kluven diago-

använda ﬂäkt av rätt skyddsklassning).

nalt. Mät ut takets mittpunkt för att få en lämplig
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Montering
1) Börja med att montera en underlagsteckning på taket. Micoral YAM 2000 är särskilt
lämplig som underlag. Där efter monteras listerna på takytan med ett mellan rum på 690 mm.
Listerna skall börja 250 mm från nock och sluta 300 mm från takfoten.

250 mm
150 mm

690 mm

150 mm
300 mm
100 mm

2) Börja med att montera en 500 mm bred fotvåd från
gavel till gavel. Snitta våden vid varje list och vik därefter
pappen över. Spika våden i överkant med cc 100 mm. Därefter
monteras en 330 mm bred remsa över listerna. Remsan måste
svetsas fast för att resultatet skall bli bra. Spika längs kanterna med
cc 100 mm. Vid nock och takfot ska remsans ändar skäras upp så att
de kan läggas omlott över listens fasade kant och en bit ner på taket.

3) Mellan de täckta listerna monteras en 670 cm bred våd. Den ska börja ca
150 mm ovanför listernas överkant. Rikta in våden noggrant så den passar mellan
listerna. Fäst den i ovankant med pappspik cc 100 mm. Svetsa fast våden med varmluft,
ca 200 mm på varje sida. Tänk på att låta våden sträcka sig innan svetsningen påbörjas. Våden ska täcka fotremsan med 150 mm.
Avsluta med att montera en nockkappa. Kappan ska vara så bred att den täcker ändorna på remsan över listerna och våderna
däremellan. Kappan svetsas fast.
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