
MONTAGEVEJLEDNING
Undertagsgennemføring UV-C
(Anvendes til frithængende og fast undertag samt huntonit)
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Indhold:
• 1 gennemføring (base-ring, flip-

ring, lock-ring, EPDM membran
• 2 stropper
• 1 skabelon

Afmærk for midten af skabe-
lonen fra tagsten til højre.

 

- og fra lægte overkant. Hold skabelonen fast med 
søm eller skrue.

Afmærk rundt om skabelonen 
for udskæring af hul.

Skær hul i undertaget som 
afmærket.

Sæt basering i undertaget ved 
dertil indrettet spor.



Undertagsgennemføring UV-C75
Til ø75 mm leveres gennemføringen usamlet se nedenfor for monter-
ing af membran og lock-ring mellem billede 8 og 9

Undertagsgennemføring UV-C160
(ved montage i fast undertag og huntonit start ved billede 1-3 og 
fortsæt herunder)

Drej base-ring med uret så 
undertaget klemmes ind i 
sporet.

Drej indtil de to montage-
hanke vender op ad mod 
tagryggen.

Luk den øverste ring (flip-ring) 
ned mod undertaget.

Monter stropper i montage-
hanke.

Fastgør stropper til lægte. Færdigmonteret UV-C160 i 
frithængede undertag.

Monter membran i hullerne. Klik lock-ring fast på base-
ring, så membranen fast-
holdes.

Færdimonteret UV-C75 i 
frithængede undertag.

For nogle profiler er det nød-
vendigt at flytte ovenliggende 
lægte før udskæring.

For fast undertag forbor huller 
til udskæring på markeringen.

For Huntonit forbor huller 
til udskæring 1 cm (max) 

Skær ud med sav. For fast undertag skær ca. 1 
cm af membran/pap væk så 
der er 1 cm fri bræt.

Sæt base-ring i ved sporet om-
kring huntonit/pap/membran.

Drej base-ring med uret så 
undertaget klemmes ind i 
sporet.

Luk den øverste ring (flip-ring) 
ned mod undetaget.

Flyt ovenliggende lægte til-
bage på plads.
Færdigmonteret UV-C160 i 
fast undertag.
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