
Begynd montering nederst hvor 
der skæres til ved tagrenden og en 
ombukket flig føres 10mm ned i 
tegrenden. Nederst fastgøres med 
alusøm med tætningsskive og 
øverst ved at sømme igennem 
blindfalsene.
Næste profil føres ned til 2mm fra 
blindfalsene som bukkes sammen.
Overlæg skal være 200mm og 
fuges med silikone hvis 
hældningen er under 20°.
RAW profil 1C er lavet, så 
undertaget kan føres helt ud i 
skotrenden (føres mindst 150mm 
ud i skotrenden). Undertaget bør 
beskyttes ved at montere 
skotrendefod profiler (RAW 2A) 
langs lægterne og fastgøres med 
tagklæber.

Samling af skotrender
RAW profil 1A, 1B, 1C

RAW profil 15A, 15B, 6F, 6G, 6H 
Samles med laskestykker (kan 
også skæres af en tilsvarende 
profil). Samlingen tætnes med en 
egnet elastisk fugemasse.
Der ligger lasker i emballagen.

Samling med lasker på
RAW profil 15A, 15B,
6F, 6G, 6H

50mm
50mm

RAW profil 11A og 14A fastgøres 
pr. 300 mm med skruer 
påmonteret bløde tætningsskiver.
Profil 11A samles med overlæg på 
20mm, profil 14A stødes sammen.

Samling af RAW profil
11A og 14A

Der klippes op i kanten og bukkes 
om limtræsbjælken. Fastgøres 
med alusøm med tætningsskive pr. 
300 mm.

Montering af limtræsprofil
RAW profil 13A, 13B,
13C, 13D, 13E

RAW profilerne kan monteres i 
vilkårlig retning pga. udklinkning i 
begge ender. Skubbes ind i 
hinanden med et overlæg på 
40mm. Brede profiler krydssøm-
mes ved hhv. for- og bagkant.
Udhæng ved mur må ikke 
overstige 20mm.

Samling af RAW profil
2A, 8A, 6J, 6E, 7A,
7B, 9A, 5A, 5B

Enderne er udklinket, så samlingen 
sker med 20mm overlæg. Fastgøres 
med alusøm. 4A, 4B og 14B 
fastgøres med blindnitter pr. 
300mm. Hvis der bruges skruer, 
skal disse påmonteres bløde 
tætningsskiver.

Samling af RAW profil
12A, 12B, 12C, 4A, 14B

Enderne er udklinket, så samlingen 
sker med 20mm overlæg. Fastgøres 
med alusøm så næste profil 
skubbes ind over og skjuler 
sømmet. Det første søm i den 
udækkede ende skal være med  
tætningsskive.

Samling af RAW profil
6A, 6B, 6C, 6D

Aluprofiler
Montageregler for RAW aluprofiler
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