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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

Forutsetninger for sikker liming:
•  Underlaget må ha bæreevne, være 

kostet og isfritt og ikke være 
limavvisende

Oppnå meget høy klebekraft:
•  Rist høyytelsesprimeren Dockskin 100
•  Påfør dekkende A

•  Avhengig av temperaturen og 
underlaget må du vente 5–20 min. til 
Dockskin 100 er transparent og 
klebrig B

Liming av porøse trefiberplater

•  Grunn med Dockskin 100
•  Sett på Wigluv i midten, juster 

Slik ser det ut:
•  Gradrenne, mønedrager og skjøt limt 

vindtett med Dockskin 100 og Wigluv 
100 eller 150

Gradrenne, skjøt og mønedrager
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Vind- og regntett utvendig
Tak

siga.swiss

•  Grunn den porøse trefiberplaten med  
Dockskin 100

•  Sett på Wigluv i midten, juster
•  Trekk av begge skilleremsene samtidig, 

og gni på

Slik ser det ut:
•  Overgang fra undertak til porøs  

trefiberplate limt vindtett med Dockskin 
100 og Wigluv 100

Tilslutning undertak

1 2

Wigluv  ® 100 & 150 S. 118Dockskin ® 100 S. 115
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Vind- og regntett utvendig

Stick with us.

•  Grunn med Dockskin 100
•  Skjær til Wigluv og la den stikke ut  

ca. 5 cm nedenfra og opp
•  Lim den ene halvdelen av Wigluv på 

gjennomføringen og deretter den andre 
halvdelen på den porøse trefiberplaten

•  Skjær et vinkelhalverende snitt i  
stykket som stikker ut, og fold inn

•  Ikke skjær helt inne i hjørnet!

Gjennomføring

1

Slik ser det ut:
•  Gjennomføring limt vindtett med  

Dockskin 100 og Wigluv 100

•  Gjenta nedenfra og opp på begge 
sider

3 4
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Vind- og regntett utvendig
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Slik ser det ut:
•  Takvindu limt vindtett med Dockskin 

100 og Wigluv 150

•  Grunn med Dockskin 100
•  Nedenfra og opp: Skjær til Wigluv slik 

at den stikker ut med ca. 5 cm på 
begge sider

•  Lim den ene halvdelen av Wigluv på 
rammen og deretter den andre 
halvdelen på den porøse trefiberplaten

•  Skjær et vinkelhalverende snitt i stykket 
som stikker ut, og fold inn

•  Ikke skjær helt inne i hjørnet!

•  Nedenfra og opp: 
Gjenta dette på alle sidene

Takvindu

1
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