Smidigt med ny
papp på taket
Förberedelser
För papptakstäckning
behövs det inte så mycket verktyg. Hammare,
måttband, kniv och såg.
Papprullarna är förklistrade. En stege, knäskydd och
en säkerhetslina behövs om
taket lutar mycket. Invänta
en period när taket är torrt
för arbetsstart.

Det finns många alternativ när det gäller
val av husets taktäckning: tegel, betongpannor, plåt i många färger, skiffer, vass och
faltak av omlottlagda träbräder. Snabbast och
billigast är skyddsbelagd papp. Här visar vi
först det vanliga sättet för papptakstäckning.
På högersidan visar vi ett äldre sätt som ger
taket en struktur av åsar. Jag har fått receptet
av en arkitektkollega som menar att det har
danskt ursprung.

tak

inspiration/TAk

Taket är
huvudsaken

Ingen renovering är meningsfull om inte taket
är tätt. när paret klippvik bytte tak blev det
både ny kupa, nya takvinklar och dessutom
solcellspaneler. de jämför renoveringen med
att lägga ett pussel.
Text Anna-Klara Fresk Aspegren
Foto Karl Nilsson

Tommy och Agneta Klippvik är
klara med renoveringen för
den här gången. Nu tycker de
att det känns tomt utan deras
egen ”hussnickare” på plats.
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Av Leif Qvist

Rullar med underlagspapp
och täckpapp med asfaltsliknande ytbeläggning.
Kvalitetsklass YAM2000
respektive 4000 innebär
också att brandskyddskrav för taktäckning uppfylls. Taklutningen kan vara
ända ner till 4 grader. I
övrigt, exempelvis utformning runt takhåltagningar, med mera hänvisas till
materialtillverkarens produktinformation. En rulle
är vanligen 70 cm bred och
täcker 7 kvm. Ett tak på till
exempel 70 kvm behöver då
minst 10 rullar underlagspapp och 10 rullar ytpapp.
Det behövs också fotplåt
för takets båda långsidor.
Den finns i 2-meterslängder. Gavelsidornas anslutning vid taktäckning har
en trekantslist och möjliggör uppvikt skyddad takpappkant.
Ett veckoslut räcker för
dem som inte är höjdrädda (om ditt tak är ca 70
kvm)! Lugnt och metodiskt arbete rekommenderas, med säkerhetslina och
avslut vid skymningsdags.
Underlagspapp 395 kronor per rulle.  Skyddsbelagd
ytpapp 619 kronor per rulle.
Fotplåt 2 meters längd 115
kronor. Priserna är inhämtade från bygghandlare i
Stockholms ytterområde.
Papptäckning är det billigaste takalternativet och kan
i en framtid, om så önskas,
täckas med plåt eller tegel.
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A. Fotplåten spikas på plats först. Därefter rullas underlagspappen ut.
Första längden läggs längst ner och täcker fotplåten. Längdskarvar snedskäres och överlappar ca 20 cm samt pappnubbas. Överkanten pappnubbas
också och nästa rad överlappar nubbspikarna. Vissa fabrikat har också förklistrad underpapp. Vid brutet tak planerar du så att pappraden högst upp
viks på mitten över nocken. Därefter börjar du nerifrån vid fotplåten igen på
andra takhalvan. Ytpappen är förklistrad och ska ej spikas. Tidigare fick man
stryka på klister själv med pensel vid monteringen.
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1. Till åsarna används 75 mm ohyvlad trekantslist som sågas till rätt längd.
Upptill mot nock ska det vara
250 mm avstånd och nedtill
350 mm avstånd. Avfasning
sågas 150 mm lång.

3. En 350 mm
bred remsa
pappnubbas längst
ned mot
takfoten.
Den viks ner
över takspontkanten
och nubbas. Obs:
dubbelspikas i överkant.
Täckremsor över åsarna
ska vara av bredden 250 mm
och pappnubbas i kanterna. Nedtill och upptill
vid åsens fas klipps
pappen upp och
klistras och spikas omlott.

2. Nu placerar du ut trekantslisterna eller
åsarna med 690 mm mellanrum och spikar fast.
Vi använder en ytpapprullebredd på 650 mm.
Har du 700 mm rullbredd kan du i stället för
att kapa bort 50 mm öka avståndet mellan
åsarna med 50 mm till 740 mm.

4. Sist limmas
papprullen mellan åsarna.
Dubbelspikning i överkant och som täcks
av klistrad nockpappsvåd. Det extra jobbet
ger ett papptak med karaktär, vackra åsar.
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