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Nock- och valmtätningsrullen är 
den perfekta tätningen för nock och 
valm, den tätar och ger ändå en god 
ventilation.

• Snabb och lätt montering

• Lång livslängd, helt i aluminium

• 30 års garanti

• Sluter helt tätt mot takpannan

• Perforerad med lufthål för god ventilation

• Passar alla takpanneprofiler

Underlaget skall vara torrt och dammfritt och 
temperaturen bör vara minst +8˚. Nock- och 
valmtätningsrullen finns i 300 mm bredd.

Monteringsanvisning och bildbeskrivning finner du 
på sidan 2.

Nock- och valmtätningsrulle
BENDERS tak

Ovan: Nock- och Valmtätningsrulle
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Artikelnummer
Bender Nock- och Valmtätningsrulle: 0916...

Fakta
Material:                      Lackad aluminium
Bredd: 300 mm
Längd/rulle: 5 meter
Färger: Svart (20), tegelröd (24) och   
  Ljusgrå (37)
Vikt:  1,52 kg/st
Förpackning: 4 rullar/kartong
antal/pall: 18 kartonger

Ovan: Nock- och Valmtätningsrulle monterad.

Ovan: Luftning under pannorna är viktigt för att undvika fuktskador. Därför 
är det nödvändigt med bra avluftning i nock. Nock- och valmtätningsrullen 
ger bra avluftning och även en optimal täthet.

50 mm överlappning
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Montering steg 1. Centrera rullen på nockplankan. Fäst rullen med regel-
bundna avstånd på ca 30 cm. Fäst med häftklammer, pappspik eller dylikt.

Montering steg 2. Tag bort skyddstejpen parallellt med läggningsriktningen.

Montering steg 3. Vik ner kanten, forma rullen mot takpannornas toppar. 
Var noga med att luftningsdelen på rullen ej hamnar direkt mot nockplan-
kan. Luften skall gå fritt från underkant av takpanna tills den går ut under 
nockpannan.

Montering steg 4. Pressa från toppen på takpannan ner mot vågdalen. 
Var noga med att kanten sluter till ordentiligt, för en optimal tätning mot 
takpannorna.

Montering steg 5. Kapning kan göras med sax eller vass kniv.

Montering steg 6.  Lägg nockpannan och fäst denna med lämpliga infäst-
ningstillbehör.


