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                                        Kulo Snörasskydd 

                                                            Uusi Hansa Oy 

 

 

Monteringsanvisning med Kulo1 lim för att fästa Kulo 
snörashinder / snörasskydd på Eternit eller Fibercementtak.                                                      

 

 
 

 
                                             Svar på frågor  

                                                         Kulo Snörasskydd 

Tel: i Sverige +46 (0)76 7889062 

Tel i Finland: +358 (0)40-1363014 

                                info@kulo.eu                                        
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                             Viktigt. 

Snörasskydd för Eternit och Fibercementtak 
 

 

Läs igenom denna montageanvisning innan Ni påbörjar Ert arbete med att limma upp Kulo 

snörashinder / snörasskydd. 

 
Äldre typ Eternit eller Fibercementtak är vanligtvis inte hala, snön med is på ett sådant tak 

brukar ligga s bra på stället och är sällan utrustade med snöhinder / snörasskydd. 

Gamla beläggningar är långlivade om de är ordentligt underhållna och ommålade. 

Efter ommålning kommer beläggning att bli halt, snön kommer inte att ligga kvar på ett 

sådan beläggnin  efter målning måste dessa vara utrustade med snöhinder / snörasskydd för 

de platser där de krävs.. 

Eternittak som innehåller Asbest är dyrt att byta men det oftast helt onödigt att göra det   , 

och då riskerar det miljöproblem .Redan installerad Eternit tak kommer inte längre att 

släppa ut några utsläpp till miljön eller till byggnaden efter installationen. 

Fibercement eller Eternit tak är långvarigt om de underhålls. 

Eternit Tak kan hålla upp till två hundra år om det skötas ordentligt, noggrann rengöring av 

taket och ommålning är också en mycket billigare lösning än demontering eller installation av 

ett nytt tak..  

 

 

Kulo Snöhinder är Populär  hos  Eternit tak ägare , eftersom fastlimmade 

snörasskydd skadar inte själva taket  på snörika vinter!                                                             
 

 

 

Fibercementen eller Eternit tak, som de kallas också, kan snörasskydden installeras genom 

limning på två olika sätt; endast Kulos egna Kulo1 lim är lämpligt för limning. 

 

1. Med limning och tillsammns  med 105 - 130 mm långa   

                farmarskruvr, eller självborrande elementskruv. 

                       

     2. Endast limning skrapat bort målarfärgen under limningen. 
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Limfästat Kulo Snörasskydd är riskfri och är stark fästad på taket,  den river 

aldrig sönder själva eternit skivorna ! 
 

Ett snörasskydd skall klara en snöbelastning på ca 500kg per meter enligt Boverkets krav.   En 

limfästat Kulo snörasskydd klarar av ca 100 kg:s snötryck, om man har inte slipat av beläggningen 

från Eternit skivor! 

Slipat man av beläggningen, då håller sådan limning ca 250 kg:s snötryckningen!   Sådan 

slipningen är jobbig och därför det finns en  lättare bättre lösning där man inte slipar istället   fäster 

man rasskyddet med lim och kompletterar  med  en 105 - 130 lång farmarskruv eller  självborrande 

elementskruv. Lim / skruvfästningen är snabbare och håller ca 600 kg snötryckningen / meter. 

Med regel av Kulo Snörasskydd monterar man Kulo bitar 4 st per sicksackmeter. 

Då håller lim/slipning monteringen ca 1000 kg:s snötrycket / meter och fästningen lim/skruv ca 

2400 kg / meter. 

 

Obs! man måste alltid sätta skydden från vindskiva till vindskiva för få bästa 

effekt på snörasskyddet. Finns det takstegar, farstukvistar etc. som bryter upp 

taket så går man fram med snörasskydd till dessa. 

 

Monteringsanvisning för Kulo Snörasskydd för lim / skruvnings fästning till 

Eternit / Fibercementtak: 
 

                         Att tänka på när ni applicerar limmet på Kulo snörashindret. 

 

Kulo1-limfästning för Kulo Snörasskydd är testat i laboratorium och den har fått CE 

godkännanden. 

 

 Rengöra takpannan och snörasskyddet med rengöringsvätska Kulo Cleaner! VIKTIGT 

Viktigt  är att rengöra ytorna som limmet kommer att appliceras mot. 
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Applicera Kulo-limmet på snörasskyddet, det skall vara strängar om 5- 10 mm med lim på 

samtliga ytor som kommer att beröra pannan. 

Tryck och massera på Kulo snörashindret så att alla eventuella luftgångar avlägsnas.  

Små luftbubblor kan få förekomma utan att det är någon risk. 

Limtjockleken mellan snörashindret och taket skall vara högst 1-2mm för bästa hållfasthet 

efter masseringen. 

  

 

 

 

      
 

Avlägsna överflödigt lim. Viktigt att limmet jämnas med snörasskyddet. Alla eventuella 

ojämnheter skall avlägsnas. Se efter så att inga luftgångar finns kvar. 

 

                           
 

Om man fäster snörasskydd bara med limfästningen ska man vara extra noggrann.  
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Men om man lägger till en farmar, eller elementskruv för att hjälpa limningen, då är det 

säkert att alla luftgångar försvinner.  Om det stannar kvar luftgångar under snörasskyddet 

är det risken att fukten kan gå igenom limningen och då kan limfästningen frysa sönder.  

Limfästat Kulo Snörasskydd är en mycket bra monteringen och den kan inte skada 

eternitpannor om man mom´nterar rätt  . Men man måste alltid montera rätta mängden Kulo 

bitar, om man monterar för litet och om man har lagt till en skruv för att hjälpa limningen 

kan det var risken att några Kulo bitar kan lossna från limningen och då kan det även gå 

sönder eternitpannor också. I synnerhet om man har fäst skruven för hårt. 

Rätt moment är att man fäster bara så hårt att du ser när limmet börjar gå ut under ifrån 

snörasskydd och att rasskyddet slutar röra sig i limningen när du rör i rasskyddet.  

 

                                       
 

 

 

  
Bild på vänster på övreraden, skruvens spänning är korrekt när skruvtätningen går lite ihop 

och de synliga luftpassagerna jämnar ut sig under rasskyddet, och rasskyddet kan inte röra 

sig fritt när du rör det lätt. Om det fortfarande finns luftkanalerna i limmet finns det för lite 

lim. 
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Platsen för den skruvmonterade spärren på taket måste väljas så att det finns en takbjälke 

(bärläkt) under snörasskyddet till vilket skruven skruvas. 

Förutom limning krävs endast en skruv. Om fler skruvar sätts finns det risk för att fästhålen 

som är för nära kan dela pannan sönder i mellan fästena. 

Bitarna installeras i sicksackrader på 4 st. / löpmeter, där bitarna finns i två olika nivåer, den 

nedre och den övre nivån. 2 bitar / löpmeter är installerade på båda nivåerna. Innan 

installationen ska du kontrollera takbjälkens (bärläkt)avstånd och välj det nedre och övre 

nivån  i enlighet därmed. Installationsavståndet kan variera mellan 30 och 110 cm, men helst 

så att nivåerna installeras på intilliggande bärläkter. 

 

 

 

 

 

Platsen för den skruvmonterade spärren på taket måste väljas så att det finns en takbjälke 

(bärläkt) under snörasskyddet till vilket skruven skruvas. 

På bilden kan man ser hur man borras ett hål till eternitpannan genom spärren. Vid borrning 

lossar det asbestdamm från asbestinnehållande Eternitplatta, men asbestdamm stiger uppåt 

under borrning och fastnar i den tjocka limmmassan under snörasskyddet så dammet inte 

kommer ut. Denna arbetsmetod äventyrar inte arbetstagarens hälsa. 
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Hål för gamla fästningar på eternitpannor kan man också användas för att fästa 

snöbarriärer. Tidigare var takpannorna inte fästat med skruvar, utan med spikar, som måste 

tas bort. Det spikhålen kan man utnyttja när man fäster Kulo bitar. 

 För att ta bort spiken kan man tillverka ett hjälpmedel som visas ovan. Hjälpmedel fästes på 

spikhuvudet, varefter man slår in en kofot i spikhuvudets tätning, tätningen trycks ut utan att 

takpannan spricker. Kofoten lutas litet framåt och metallplattan på snickarens stöd skjuts 

ned under kofoten, så att vikten fördelas när man drar upp spiken, utan att takpannan 

spricker. 

 

 

 

 

Monteringsanvisning till Kulo Snörasskydd för lim fästning till Eternit / 

Fibercementtak. Till den här arbetet passar endast lim Kulo1, som är testat och 

har fått CE godkännandet ! 
 

1. Färgen ovan på Eternitskivan måste avlägsnas. Tester visar att färgen lossnar från 

pannorna, därav måste färgen slipas av. 

  

2. Börja med att markera upp på takpanna vart snörasskyddet skall monteras. 

Använd en penna som tydligt visar vart skyddet kommer att sitta. 

 

3. Ytan kan slipas med sandpapper, Nr.40, eller 60 eller skrapas med färgskrapa. 

Ibland så sitter färgen ordentligt fast, såsom minerit skiva, använd då t.ex en 

vinkelslipmaskin med kapskiva och slipa bort färgen. 

                  Särskilda arbetstillstånd för asbest krävs för detta arbete ! 
 

4. Gör rent takpannan och snörashindret med rengöringsvätska Kulo Cleaner efter 

slipningen 

5. .VIKTIGT Moment är att rengöra ytorna som limmet kommer appliceras mot. 

6. Applicera lim på snörasskyddet, limmet skall täcka hela ytan som kommer i 

kontakt med taket. 
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                   Färgen på minerit skiva sitter ofta hårt att man måste slipa bort färgen med    

                   vinkelslipmaskin   

 

                   OBS! Slipningen behöver inte vara 100%. Små färgrester hindrar inte        

                   Vidhäftning av limmet.  

                                
         Gör rent Eternitskivan / tegelpannan och snörasskyddet med rengöringsvätska Kulo  

         Cleaner typ Etanol eller denaturerat alkohol efter slipningen.          
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Denna montageanvisning gäller för en snöbelastning av Snözon 3, om 

snöbelastning är större eller mindre, ökas eller minskas sicksacksradernas 

mellanrum snörasskydd med 10% per Snözon 0,5 

 

OBS!  Vi rekommenderar att man sätter skydden från vindskiva till vindskiva 

för få bästa effekt på sitt snörasskydd.  
SNÖRASSKYDD SKA ALLTID INSTALLERAS PÅ HELA TAKBREDDEN 

Finns det takstegar, farstukvistar etc som bryter upp 

taket så går man fram med snörasskydd till dessa. 

 

                                                    
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En sicksack rad 

Två sicksack rader på 

taket. 1:a raden på nedre 

kanten, den andra raden 

placeras mitten på taket 

Tre sicksack rader på taket 

 

Tre sicksack rader på taket 

Taklutning Tak  

                      djup         

 
11º eller  

      under 1 - 10  1 

 1 – 20  2 

 1  - 30  3 

 o.s.v o.s.v 

11º - 17 º 1 -7 1 

 1- 14 2 

 1 -21  3 

 1- 28 4 

 o.s.v o.s.v 

17º - 22 º 1 – 5 1 

 1 - 10 2 

 1 - 15 3 

 1 -20 4 

 o.s.v o.s.v 

 

22º - 28º 1 – 4 1 

 1- 8 2 

 1 - 12 3 

 1 - 16 4 

 o.s.v o.s.v 

 

28º - 34º 1 – 3,5 1 

 1 - 7 2 

 1 – 10,5 3 

 1 - 14 4 

 o.s.v o.s.v 

 

34º - 40º 1 - 3 1 

 1 - 6 2 

 1 - 9 3 

 1 - 12 4 

 o.s.v o.s.v 

 
40º - 45º 1 – 2,5 1 

 1 – 5 2 

 1 – 7,5 3 

 1 – 10 4 

Antal rader 

med 

snörasskydd 

 

Tak  

djup                             
Taklutning 
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Snözonkarta över Sverige 
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Snölast på tak baserade i Finland  
 

Eftersom byggnadsnämnden i Finland kräver att nybyggda hustak skall klara av 1,6 högre 

belastning 

än vad snökartan visar så har vi gjort en liten lathund för snöbelastning uträkningen, . T.e.x 

Snöbelastning 2,0 kN/m2 är samma som snözon 3, i  

Sverige.  
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Installationen av snöskydd startas som visat på ett avstånd av cirka 30 - 50 cm från takets kant, om 

möjligt. 

 

Undvik montera snöskydd för långt ned på på taket! 

Rätt monteringsplats för snörasskydd är ovan på den bärande väggen. 

 

Man ska montera den nedre nivån på sicksackraden ovanpå den bärande väggen och den övre nivån 

ovanpå nästa övre bärläkten. 

 

Vid lång takfot kan man behöva avvika från detta och extra rader kan behövas  installeras närmare 

takfoten  se nedan  . Du bör kontakta tillverkaren om du skulle installera spärrarna lägre än vad som 

anges! 

 

 
Snöstopparna på bilden har installerats i två sicksackrader, eftersom förråds tak är längde än 

radhuset och sluttningen också är rimlig.  

Snörasskyddet ovan på förråden är installerat så att siksaks radens nede nivå är fastat alldeles ned på 

takfoten, när förråd tak är inte så långa ! 
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Om spärren installeras för långt ned på taket, kan detta orsaka problem på våren, eftersom den nedre  

installerat stopparna kommer att tina fram för tidigt från snömassan, medan det är fortfarande ett 

tjockt snöskikt kvar ovan på övre stopparna på taket. 

 
                             ALLMÄNT OM KULO LIM 
 
 
Kulo-lim är testat i laboratorium och den har använts framgångsrikt för limning av 

polykarbonat snörashinder i USA sedan 1984. Att limma polykarbonat snörashinder med 

Kulo1 lim passar det bra för olika typer av tak, inklusive betongpannor-, eternit-, minerit-, 

glas-, plexiglas-, plåt-, och lera tegel tak.  På marknaden så finns en mängd olika lim som ej är 

lika anpassade som Kulo-lim, Kulo-limmet är elastiskt och anpassat bra för att limma 

polykarbonat.  

 

Limning skall helst ej ske under +5º Celsius och ej över +40º Celsius. Limmets härdningstid 

varierar beroende på hur mycket man applicerar, vid +23º Celsius torkar limmet  på ytan 

inom halv timma, ca 4mm/24tim, 5mm/48tim och 8mm/ 72tim. 

 

Limningen är genom härdad efter genomsnitt 28 dagar, men håller snöbelastningen efter 5 – 

7 dagar, om temperaturen inte har sjunkit under +5 grader under denna tid! 

Om temperaturen sjunker under +1 grader på natten eller till frosten, slutar härdningen 

nästan helt, men fortsätter igen när temperaturen stiger till plusgrader. I detta fall förlängs 

härdningstiden med motsvarande tid. Limningen är helt härdad inom 28 dagar. 

 

Kulo-lim är en kristallklart enkompents lim som är elastiskt och den är mycket miljövänlig – den 

är gift- och luktfri och innehåller inga skadliga lösningsmedel.  

Kulo-lim lämnar inga fläckar eller märken på natursten, marmor, skiffer, granit etc och fäster på 

våta ytor – den kan även användas under vatten. En patron med Kulo-lim tål att frysa och kan 

användas åter efter upptining. När den er påförd så härdar den snabbt, den krymper inte och den 

förblir flexibel.  

Kulo-lim limmar starkt - hela 13,5 kg/cm2, underlaget skall vara ordentligt rengjort med 

rengöringssprit. Den är UV-stabil och mycket åldringsbeständig. Kulo-lim motstår både svamp- 

och bakterieangrepp.  
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