
Airidge Felt
Nockventilation för papptak



Airidge Felt är en ny produkt i VILPE®-familjen. Den är avsedd för 
nockventilation av papptak, både för småhus och större byggnader 
med branta tak (över 14º)  belagda med takshingel eller annan tak-
papp.  Nockventilatorn monteras enkelt genom sin Snäpp-konstruk-
tion löpande längs hela nockens längd. Den förhindrar inträngning 
av vatten och snö, samtidigt som nocken ventileras vilket förlänger 
takkonstruktionens livslängd.
 

Ventilering av takkonstruktionen är mycket viktig för att förhindra 
kondensbildning. Kondensvatten kommer med tiden att förorsaka 
mögel- och skadlig mikrobtillväxt i takkonstruktionen. VILPE® 
Airidge Felt ventilerar ut den luft som tas in vid takfoten vilket gör 
att hela takkonstruktionen ventileras. I monteringsskedet bör man 
säkerställa att det inte fi nns hinder som blockerar luftfl ödet, luften 
skall obehindrat kunna cirkulera i hela konstruktionen.

DEN UNIKA GITTERKONSTRUKTIONEN MÖJLIGGÖR FÖR 

TRANSPORT AV LUFT, MEN FÖRHINDRAR EFFEKTIVT 

INTRÄNGNING AV VATTEN ELLER SNÖ.

Airidge Felt Nockventilation för papptak

Tillverkningsmaterial Mått
Airidge Felt Nockventilator är tillverkad av slagtålig, 
återvinningsbar och kemiskt neutral polypropen (PP).

Nockventilatorns mått är 580 x 325 x 30 mm. Airidge Felt har 
en optimal bredd med tanke på pappen.

DEN UNIKA GITTERKONSTRUKTIONEN MÖJLIGGÖR FÖR

TRANSPORT AV LUFT, MEN FÖRHINDRAR EFFEKTIVT 

INTRÄNGNING AV VATTEN ELLER SNÖ.
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NAMN FÄRG PRODUKTNUMMER LVI-NR

Airidge Felt Nockventilator för papptak Svart  73090 7820013

Kapa upp eller lämna en ca 40 mm bred öppning längs 
nock. Vid takfot bör obehindrad ventilation hela vägen 
upp till nock säkerställas. Avsluta öppningen 150 mm 
innanför yttervägg så gavelsprånget förblir intakt. 
Montera Airidge Felt Nockventilatorn från takets ytter-
kant, löpande längs hela nocken med hjälp av Snäpp-
fästena och spika fast i råsponten genom spikhålen i 
Nockventilatorn. Spika slutligen fast den ovanpålig-
gande pappen i de markerade spiklinjerna.

Standardkulörer

Benämning

Svart 
RR 33 – RAL 9005

Monteringsanvisning

NAIL LINE

RÄYSTÄSLEVEYS / GAVELSPRÅNG
/ EAVES OVERHANG

+150 mm.

40 mm.

SNAP-LIITIN
SNÄPP-ANSLUTNING

SNAP COUPLING

12x
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SK Tuote Oy - Sverige
Leif Fredriksson
Tel. +46 (0)733 869 420
e-mail: leif.fredriksson@vilpe.se
www.vilpe.com

Tillverkare:
SK Tuote Oy
Handelsvägen 9
FI-65610 Korsholm, FINLAND

VILPE®-produktfamiljen erbjuder marknadens bredaste och mest kvalitativa 
sortiment av frånluftsprodukter och taktillbehör för alla tak. VILPE®-produkterna 
kännetecknas av nytänkande, användbarhet, enkel montering och hållbarhet i 
svåra förhållanden. Företaget där VILPE®-produkterna produceras, SK Tuote Oy, 
har nästan 40 års erfarenhet av takbranschen och företaget utvecklar ständigt nya 
och bättre lösningar enligt kundernas önskemål och de krav som utvecklingen inom 
byggbranschen kräver.


