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Start: 11. juli
Slutt: 20. juli

Dag 1
H-panner fra 70-tallet modne for utskiftning. Typisk for betong, er at det gror mose på pannene
og sand samler seg i takrennene. Stillas blir bygget for å ivareta sikkerheten til arbeiderne og
materiale klargjort. Nøye planlegging og en ryddig arbeidsplass, sikrer arbeiderne og arbeidet
går raskere og enklere. Det sjekkes for kvalitet og at det er riktig materiale som er mottatt.

Dag 2
Det ble revet 50% av gammelt tak. På grunn av lekkasje over lengre tid, måtte det til med 12kvm
råteutskiftning. Jo tidligere en oppdager tegn til fuktinntrengning, jo fortere kan en hindre en
omfattende og kostbar lekkasje. Papp ble lagt. Et tett undertak er huseierens sikkerhet mot
inntrengning av nedbør i isolasjon og konstruksjon.

Dag 3
Resterende 50% av taket ble revet. Det ble så pappet, strødd og lektet ferdig. Det er viktig at strø og lekter
har riktig dimensjon og riktig avstand, i forhold til de ulike pannene. Slik at pannene får optimalt feste og det
blir tilstrekkelig lufting. Mellom undertak og panner må det samtidig som det er tett, ha luftsirkulasjon.

Dag 4
Det ble montert kasser, takrenner, vindskier samt avretting av taket. Takutstikkene beskytter mot
at vær og vind får adgang på sidene og nede ved raft. Takrenner leder all nedbør bort fra
kledning. Har strø og lekter blitt utsatt for fukt over lengre tid, kan dette medføre i at det gir
etter for tyngden og taket kan bli skjevt. Taket må avrettes før nye panner blir lagt.

Dag 5
Begynner med takstein. Under et prosjekt er det alltid minimum 3 takleggere, som arbeider
sammen. Sikkerhet, nøyaktighet rundt detaljer og jevn fremdrift er viktige faktorer for å oppnå
topp resultat som både vi, og ikke minst kunden kan være stolt av. Taksteinen blir klargjort og
montert med innfesting til å tåle værforhold for ekte Vikinger.

Dag 6
Her blir de siste pannene lagt. Kritiske punkter er piper, takhatt/gjennomføringer og sløyser. Det er ofte her
en lekkasje oppstår. Wakaflex er lett å forme, og gjør det til et riktig valg for å tette kritiske punkter. Før vi
sier oss ferdige, blir det ryddet. Som kunde skal dere under hele prosjektet kunne lene dere tilbake og bare
nyte. Dukker det opp spørsmål underveis, står prosjektleder beredt. Vi har egen kvalitetskontrollør, som
sørger for at alle detaljer er i henhold til eller bedre enn forskriftene tilsier.

Ferdig
Her valgte kunden takstein fra Randers Tegl og farge 865 Malakit grønn glassert. I kombinasjon med den
stilrene avrundede formen, gir det et tak med levende og harmonisk fargespill. Randers er kjent for å helle
glasuren over taksteinen, som gir en tykk og holdbar overflate. Vi takker så mye for oppdraget!

Tilbakemelding

«Dette er den beste håndverkeropplevelsen jeg har hatt. Dyktige, velkoordinerte og
ekstremt effektive arbeidere, egen mann til kvalitetskontroll og sterk ledelse med
utsøkt oppfølging. Vi er superfornøyd! Anbefales på det varmeste til alle som vurderer
nytt tak!»
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