valm- & mønetetning
Et heldekkende produktsortiment fra Monier.

ROOFS FOR LIVING

Effektiv tetting og ventilering
som er lett å bruke og sparer tid
Monier har et komplett produktsortiment for tetting ved
møne og valm. Et tett møne hindrer at snø, vann og løv
kommer inn i takkonstruksjonen. I tillegg gir produktene
god ventilasjon og økt levetid for taket.
LETT Å LEGGE

Felles for alle våre kombinerte tette- og ventilasjonsprodukter er at de holder høy kvalitet og er enkle å jobbe
med. De er lette å montere, tilpasse og feste på taket. Ingen
spesialverktøy nødvendig. De finnes i forskjellige utførelser
og i flere farger slik at du skal kunne velge den løsningen
som passer deg best. Ved å velge riktig tette- og ventilasjon-

sprodukt sparer du både tid og penger!
EN KOMPLETT TAKLØSNING

Tette- og ventilasjonsprodukter skal brukes mellom mønestein og takstein, og tettingen skal gi ventilasjon. Derfor
inngår møne- og valmtetning som en selvfølgelig del av vår
komplette takpakke. I tillegg til et bredt utvalg av takstein
og tilbehør, tilbyr vi også en rekke tilleggstjenester som
skaper trygghet når du velger takløsninger fra Monier.
Ønsker du mer informasjon, er du hjertelig velkommen
til å gå inn på www.monier.no eller kontakt vår kundeservice på telefon 810 30 600.

Metalroll
Fleksibel og lett å bruke – tidsbesparende.
Utmerket tetthet – maksimal beskyttelse av 			
underliggende deler, samtidig som taket får puste.
Beste ventilasjonskapasitet med fleecemateriale med 		
stort ventilasjonsareal.
Unik produksjonsteknologi gir produktene en god
fleksibilitet. Et meget formbart og fleksibelt produkt som
gir den beste passform selv for meget dype profiler.
Lang levetid, farge- og UV-bestandig.
Gjenvinnbare materialer.
Rull med bredde:
Lengde:
Forbruk:
Ventileringskapasitet:
Farge:

260–320 mm, 320–380 mm
5000 mm
1 rull pr. 4,9 lm møne/valm
240 cm2 /lm
Svart og Rød

Figaroll
Et universalprodukt for møne- og valmtetning som
er lett, rask og sikker å bruke.
Enkelt å forme, fester seg både i kalde og varme 			
værtyper. Ingen spesialverktøy nødvendig.
Unik produksjonsteknologi gir produktene høy 		
strekkbarhet og god formbestandighet.
Utmerket ventilasjonsevne takket være et mellomsjikt 		
av et fleecemateriale som puster.
Vannavstøtende.
Rull med bredde:
Lengde:
Forbruk:
Ventileringskapasitet:
Farge:

280 mm
5000 mm
1 rull pr. 4,9 lm møne/valm
192 cm2 /lm
Svart og Rød

ETT PRODUKT 3 FUNKSJONER
Det unike ved metalroll og figaroll er formbarheten

som gjør dem enkle og hurtige å jobbe med. Det armerte
innlegget (av metall) og klebestripene gjør det mulig å
tilpasse bandet lett og varig, selv til takmaterialer med
svært utpreget profil. metalroll og figaroll utmerker
seg med sin enestående tetthet, da de i motsetning til
mange andre løsninger på markedet ikke har åpne passasjer.
Fyksnø, slagregn, partikler og insekter kan ikke komme inn.

Midtpartiet er laget av en vannavstøtende duk med gode
ventilasjonsegenskaper, og har stor rivestyrke. Tettebåndet
tetter samtidig som det gir god utlufting.
Stiftestripen på midten av bandet gjør det lett å plassere
bandet riktig på valmen/mønet. Leveres i brukervennlige
ruller som er lette å håndtere og økonomisk i bruk.
Kant av værbestandig duk med strekk-gitterinnlegg
og butylklebestriper. Midtparti av polypropylen*.
(*kun Metalroll)
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Enkelt og raskt

Skjærestøv fjernes så taksteinene er rene og tørre før arbeidet påbegynnes. Legges over møne/valm og stiftes langs midtstripen. Fjern så plastfolien på undersiden. Sidekantene trykkes på plass og formes etter takmaterialet. Start alltid ovenfra, bøy
ned i bølgen, trykk tettebandet fast til takmaterialet. Form deretter tettebandet etter resten av takmaterialet. Ved skjøting
av tettebandet bruk 10 cm omlegg. Husk at butyl trenger tørre flater for å få heft.

1 Rull ut

Hver rull inneholder 5 meter mønebånd, noe som gjør dem lette å løfte
og håndtere, og lette å rulle på plass.

2 STREKK

Takket være det tøyelige innlegget er
det enkelt å strekke ut mønebåndet til
ønsket bredde. Nye metalroll har
variabel dekkbredde fra 260–380 mm.

3 FORME

Mønebåndet har god formingsevne,
noe som gir maksimal passform til
og med ved dype profiler. Det er
lett å forme og enkelt å feste. Fest
klebekanten til toppen av taktekkeprofilen, og trykk ned i bølgen ovenfra, ned og ut.

Kvalitet er utgangspunktet for arbeidet vårt. Kundene våre har rett til å forvente mer av oss enn bare materialer til å legge på taket. Vi skal gi dem beskyttelse
og bekvemmelighet og mulighet til å uttrykke sin egen stil og skape varige verdier. Vårt totale engasjement sammenfatter vi slik: Monier – Roofs for living.
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