
 
 

Hantering & montage 
Underlagsspontlucka & Takfotslucka 
 

Kontrollera att emballage och luckor är fria från skador vid mottagning, kontrollera luckornas 

fuktkvot, luckans breddmått ska vara 540mm +/-2mm vid rätt fuktkvot. 

Kontrollera att takstolarna är satt på rätt c/c mått för luckornas längd. Luckorna får bara skarvas på 

takstol. 

Under lagring och vid montering får luckor inte exponeras för nederbörd eller fukt. Spika luckorna 

enligt instruktion. 

Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckorna. 

 

Hantering  

 Paket eller delar av paket får ej exponeras för väder (nederbörd, fukt, sol, stark värme), 
eftersom trä är ett levande material som varierar i mått beroende på omgivande klimat. 

 Luckorna levereras väl emballerade, den emballeringen klarar kortare förvaring utomhus. 
Kontrollera att plasten är hel och att det inte kommer fukt upp i paketen från undersidan. 
Öppnade paket måste återförslutas väl. 

 Kontrollera fuktkvot och breddmått vid misstanke om avvikelse. För torra luckor kan 
innebära att monterade luckor expanderar och bryter sönder taket! 

 Luckorna levereras enligt Typgodkännande, med målfuktkvot 16% med tillåtna variationer 
enligt SS-EN 14298. 

 

Montage 

 Rillad sida vänds upp. Vid takfot/-utsprång ska rillad sida vändas ned (ev målning) 
 Undvik montage vid regn eller mycket fuktig väderlek. 
 Vid kraftig solexponering, var extra noga med att omgående täcka med takpapp, för att 

motverka uttorkning och krympning med risk för att not och fjäder kryper ur. 
 Sammanfoga och slå ihop luckorna ordentligt för att minimera spalterna som kan bildas vid 

förändringar i klimat. 
 Kontrollera att takstolarna sitter på rätt c/c mått. 
 Luckor får bara skarvas på takstol/regel. 
 Takpapp skall läggas omgående efter montering av luckor för att motverka måttförändringar 

som annars uppstår vid exponering av luckan. 
 

 

 

 



 
 

 

 

Ombesörj god ventilation på vinden/ i takkonstruktionen för att minimera fuktexponering 
som kan ge upphov till mögeltillväxt.  

Skivorna skall fästas i samtliga takstolar enligt tabell nedan: 

Vid skarv på takstol Utan skarv på takstol 

2st spik per lamell 
(lamell= ingående 
spontad bräda i luckan). 

Lamell smalare än 
95mm= 1st, lamell 
bredare än 95mm=2st 
spikar per lamell.  

 
 Taket skall ha tillräckligt vindavsträvningsförband i form av vindskiva och minst 45 mm 

kantuppbyggnad som förbinder ytterkant på skivan för att motverka exponering av luckans 
ändar. 

 Använd rostskyddad rillad spik. 
 Max 400 mm utstick vid språng och takfot. 
 Generalskarv (alla skarvar på samma takstol) får göras om inte takkonstruktör anger annat. 
 Takfot/-utsprång som är utsatta för fukt eller kondens bör vara fabriksmålade eller målas 

direkt vid/efter montering för att minimera risk för mikrobiell påväxt (mögel). Frågor om 
färgval, kontakta återförsäljare. 

 

Typgodkännande 
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