Universal
tegeltakgenomföring
Mångsidig och pålitlig
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Nyhet för tegeltak
Den nya Vilpe Vent Universal tegeltakgenomföringssatsen
kompletterar det vida utbudet av Vilpe Vent genomföringssatser. Den Nya Vilpe Vent Universal genomföringssatsen är
avsedd för alla slags tegeltak: betong, ler och keramiskt.
Den passar för både en- och tvåkupiga tegel samt släta
tegeltyper. Universal genomföringen används tillsammans
med Vilpe Vent frånluftshuv/takfläkt av P-modell med
rördiameter 75-160 mm samt antenntätning.

Man väljer tätning enligt profilen på takpannorna och
fäster den med den dubbelhäftande tejpen som finns
på genomföringsplattans övre kant. Den undre kanten
som läggs ovanpå de taktegel som ligger nedanför
genomföringen är gjord av formbart termoplastiskt
gummi. I gummit finns ett aluminiumgaller som gör
att den håller formen. Dessutom finns det en
tätningsmassa på undersidan för att täta och limma
fast den nedre kanten.

Som tillägg till genomföringssatsens breda användningsområde
på olika ytor, har den nya produkten särskilda egenskaper,
som gör installeringen mer hållbar.
I genomföringssatsen ingår ett underkantsstöd med vilket
man fäster genomföringen i bärläkten. Underkansstödet har
två rörhylsor med skruvar som stöder och bär upp
genomföringsplattan i den undre kanten. Rörhylsorna gör att
man kan man justera enligt olika läktavstånd. I det tätningsark
som ingår finns det tre olika tätningasprofliler till den övre
kanten.

Tillverkningsmaterial

Valkriterier

Genomföringen är tillverkad av två olika plastmaterial.
En hård polypropenplast (PP) och ett mjukt termoplastiskt
gummi. Materialen är sammansatta utan fog. Tack vare
den fogfria konstruktionen uppnås ett mycket hållbart
resultat. Den genomfärgade plasten är
korrossionsbeständig, väderbeständig och slagtålig. Plasten
har också ett UV-skydd. Materialen är kemiskt neutrala
och klarar en temperatur mellan - 30° C och + 80° C och
kortare perioder - 40° C och + 120° C.

Vilpe Vent Universal genomföringen passar alla taktegel
såväl nya tak som gamla. De tätningar som följer
med följer med är anpasseade för olika profiler.
För tvåkupiga betongpannor med bredden 330 mm
finns en profilerad genomföringspanna som ersätter
en betongpanna. Genomföringarna tillverkas i sex
standardfärger.

Användningsexempel

Takfläkt E80P/400/500

Frånlutshuv
125/400/500

Antenntätning

Montering

Mått
Universalgenomföringens
montering är enkel.
I genomföringssatsen
ingår genomföringsplattan,
tätningar enligt olika
tegelprofiler,
underkantsstöd, skruvar
och undertaksbeslag.

1. Skruva fast
undertaksgenomföringen.

532 mm

283 mm

2. Fäst underkantsstödet i den nedre bärläkten med
två långa skruvar.
3. Trä på genomföringsplattan på de långa
tapparna i underkantsstödet.

27,5 mm

400 mm
170 mm

117 mm

4. Fäst den övre delen av
genomföringsplattan i
läkten med två skruvar,
fäst i den enligt
läktavståndet lämpligaste
markerade cirkeln.
Det finns tre olika
allternativ enligt
tegelprofil.

Standardfärger
svart – RR 33 - RAL 9005
brun – RR 32
grön – RR 11
grå – RR 23 - RAL 7015
röd – RR 28/29 - RAL 3009

5. Avlägsna skyddsplasten på tejpen i
genomföringsplattans övre kant och fäst den tätning
som närmast motsvarar takpannorna.

tegelröd – RR 750 - RAL 8004
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Tillverkare:
Handelsvägen 9,
FI-65610 Korsholm FINLAND
Tel. +358 20 123 3200
fax +358 20 123 3218
www.sktuote.fi
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Vilpe Vent takgenomföringar används tillsammans med Vilpe
Vent takfläktar och frånluftshuvar. Ventilationen av ett helt hus
kan skötas med hjälp av en takfläkt. Genom att använda en
takfläkt tillsammans med en spisfläkt (utan motor), garanteras
ett tyst kök.

