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Ventilerad nock/
Ventilert møne

NO

Prinsippet for ventilasjon av taket er at kaldloft ventileres gjen-
nom at luften tas inn ved takfoten, og evakueres ved gavlene. 
Varmloft ventileres med luftinntak ved takfoten, og evakuering 
gjennom ventilert møne.

Montering
Dette trenger du:

• Mataki Ventilert møneprofil (passer alle tak mellom 15 - 45°) 

• Mataki Avslutningsprofil 

• Mataki Spesiallim

• Mataki Møneremse 

• Eventuelt Mataki Primer 

• Skruer 

• Skrutrekker

1.  Sørg for at luftingen er rett. Avstanden til gavlens side 
skal være minst 30 cm, og 50 cm til annen åpning, som 
for eksempel skorstein.

2.  Bøy til og monter avslutningsprofilen (popnagle eller sel-
vborende skrue) på den første ventilerte møneprofilen.

3. Påfør Mataki Spesiallim på begge sidene av det venti-
lerte mønet.

SE

Principen för ventilation av taket är att kalluft tas in vid tak- 
foten och evakueras ut vid gavlarna. För sk varmvind tas luften in 
genom luftintag vid takfoten och ventileras ut genom taknocken. 
(Mataki Ventilerad nock)

Montering
Detta behöver du:

• Mataki Ventilerad nockprofil (passar alla tak mellan 15 - 45°)

• Mataki Avslutningsprofil

• Mataki Specialklister

• Mataki Nockremsa

• Eventuellt Mataki Primer

• Skruv

• Skruvdragare

1.  Se till att luftningen är rätt. Avståndet till gavelns sida 
ska vara minst 30 cm, och 50 cm till annan öppning, 
såsom till exempel skorsten.

2.  Bocka till och montera avslutningsprofilen (pop-nit eller 
självborrande skruv) på den första ventilerade nock-
profilen.

3.  Applicera Mataki Specialklister på båda sidorna av den 
ventilerade nocken.
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4.  Skru det ventilert mønet fast i taket.

5.  Fuges sammen ved å ”stikke i” neste profil. Skru fast i ta-
ket. Tenk på å holde en linje, ellers er det lett for at mønet 
”buer”. Til hjelp kan man i forvei sette en hjelplinje.

6.  Siste profilen må sages til for å tilpasses taket ditt. Glem 
ikke avslutningsprofilen lengst ut!

7.  Fjern releasen på møneremsens bakside, og fest den bit 
for bit på møneprofilen. Det er viktig at møneprofilen er 
ren og fettfri. Sol og varme gjør at den fester seg. Tenk på 
å oppbevare møneremse i romtemperatur.

 For økt klebeegenskap kan Mataki Primer benyttes, men 
pass på så det ikke kommer flekker på taket!

8.  Etter gavlen er ferdig er taket ditt komplett, og du kan nyte 
det i mange år fremover!

 Tenk på å regelmessig vedlikeholde taket og for eksempel 
fjerne løv.

SE

4.  Skruva fast den ventilerade nocken i taket.

5.  Foga samman genom att ”sticka i” nästa profil. Skruva 
fast i taket. Tänk på att hålla en linje, annars är det lätt 
att nocken ”bågnar”. Som hjälp kan man i förväg slå en 
hjälplinje.

6.  Sista profilen måste sågas till för att anpassas till ditt tak. 
Glöm inte avslutningsprofilen längst ut!

7.  Ta bort releasen på nockremsans baksida och fäst den 
bit för bit på nockprofilen. Viktigt är att nockprofilen är ren 
och fettfri. Sol och värme gör att den fäster. Tänk på att 
förvara nockremsa i rumstemperatur.

 För ökad vidhäftning kan Mataki Primer användas men 
akta taket så att det inte blir fläckar!

8.  Efter vindskivorna är monterade är ditt tak komplett och 
du kan njuta av det i många år framöver!

 Tänk på att regelbundet underhålla taket och till exempel 
ta bort löv.
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