
 
 

For mer uførlig leggeanvisning henviser vi til: Tekking av tak med bord nr. 544.106 fra 

Byggforskserien.  

Royal tretak fra Marnar Bruk levers kun i 22 mm tykkelse og i 148 mm bredde. 22x148 er mest 

anbefalte dimensjonen, da den er tykkere og tåler større belastning.  

Royal tretak fra Marnar Bruk høvles med 2 spor på begge sider, og med en ru side. Sporene skal 

drenere ut vannet som kommer inn mellom over-/ og under-ligger. Den ru siden skal bestandig 

vende opp. Royal tretak fra Marnar Bruk leveres med endepløying, men kan også leveres 

lengdesortert eller som pre-cut.  

MONTERING 

Bruk alltid undertak. 

Taktekking med Bord har begrenset tetthet mot nedbør. Tettheten vil reduseres over tid som følge 

av fuktbevegelser i trevirket. Bordtak bør først og fremst betraktes som en mekanisk beskyttelse i 

tillegg til at det gir taket sitt særpregede utseende. Undertak monteres for å fange opp fokksnø som 

smelter eller vann som renner inn sideveis mellom bordene eller i endeskjøtene. Trelasten i seg selv 

er heller ikke 100% vanntett, og kan slippe dråper gjennom f.eks. rundt kvister. Dette er normalt og 

ikke til å unngå. Et tett undertak vil samle opp og drenere bort eventuelt vann som kommer under 

takbordene. Det er viktig at undertaket går ut i takrennen, slik vannet ikke kommer ned i kassen og 

under kledningen. Bordtekning brukes på skrå takflater. Takhelningen bør generelt være på minst 

22°, men er ellers avhengig av type undertak og bygningens beliggenhet.  

SLØYFER OG LEKTER 

Til sløyfer og lekter over undertaket bør det brukes trykkimpregnerte materialer i klasse AB. 

Det anbefales å bruke 23 mm × 48 mm sløyfer. Sløyfene plasseres over hver taksperre eller takstol, 
normalt i avstand c/c 600 mm. Sløyfene bør festes med minst 50 mm lange skruer av varmforsinket 
eller rustfritt stål. Skruene bør ha glatt stamme øverst slik at sløyfene kan presses godt ned mot 
undertaket. Skrueavstanden bør ikke være større enn ca. 0,5 m, og maks ca. 0,3 m på spesielt 
værharde steder.  Lektetykkelsen bør være min. 30mm, helst 36/48 mm med en bredde på min. 48 
mm.  
 
TAKBORD 
 
Over-/underligger monteres slik at sporene korresponderer overfor hverandre. Festes som utvendig  
kledning, dvs ingen skruer/spiker må gå gjennom både overligger og underligger. Bruk en  
skrue/spiker i hver lekt for underligger og to skruer/spiker i hver lekt for overligger. Vi anbefaler  
rustfritt A2 eller syrefast A4 som festemiddel. Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må 
ikke gå gjennom lektene. En bør alltid starte/slutte legging av bordene slik at en får en overligger 
ytterst mot gavl. Dette vil gi den peneste overgangen mot vindskier. På møne er det viktig å lage en 
avslutning som hindrer fuktinntrenging.  
 
Vi ber deg ta en god titt på Byggforskserien for tekking av takbord: 

544.106 Taktekking med bord - Byggforskserien 

 

https://www.byggforsk.no/dokument/501?title=taktekking_med_bord#tab43

