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SKRUVPLACERING
Vid takfot och nock skruvas i minst varannan profil-
botten. Utefter sidöverlappet skruvas i varje läkt
med skruven förskjuten mot sidöverlappet så att
god täthet mellan plåtarna uppnås. Över resten av
taket skruvas i var 3:e profilbotten i varannan läkt.

MONTAGE ORDNING
Börja montaget i nedre vänstra hörnet på takytan.
Montera fotplåten och lägg ut första plåten. Mät ut
dess läge så den ligger parallellt med takfoten och
skruva fast den. Resten monteras på liknande sätt.
Montera slutligen nock, gavelbeslag och övrig
beslagning.

Läggning av SOLSTADTAKET
SOLTADTAKET kan läggas på både nya och gamla hus. Under
konstruktionen i bostadshus bör bestå av ett vattenavledande
underlagstak med anpassad bärläkt.

METOD A
Montage på träpanel med
underlagspapp. Lägg ut ny
ströläkt (12 x 25 mm) med
en läkt över varje takstol
och en läkt därimellan.
Lägg på första bärläkten
(25 x 38 mm) nere vid tak-
foten uppallad 10mm.
Rikta läkten så att den blir
helt rak. Avståndet till nästa
läkt skall vara 350 mm. Se
fig. A. Nederkant till över-
kant. Avståndet mellan övrig
läkt på taket skall vara 350
mm. överkant till överkant.
Spika läkten med en
förzinkad spik 100 x 37 i
varje kryss.

METOD B1 OCH B2
Montage på stabil bärläkt med underlagstak av
board, plast eller dylikt.
Centrumavståndet mellan takstolarna bör inte
överstiga 1200 mm. Kontrollera att underlagstaket
uppfyller Arbetarskyddsstyrelsens bestämmelser
och att det är monterat enligt tillverkarens anvis-
ningar. Om bärläkten är av trä skall den vara
45 x 70 mm och monteras på lågkant. Se fig. B1.
Läkten spikas till varje takstol med 2 st 100 x 37
förzinkad spik. Första läkten vid takfoten pallas
upp 10 mm och riktas väl. Avståndet till läkt nr 2
skall vara 350 mm (B1) (B2). Montera fotplåten.
Lägg ut första plåten vinkelrätt mot takfoten och
skruva fast den med självborrande skruv. Alter-
nativt kan bärläkt av förzinkad stålplåt användas.
Spika läkten till varje takstol med 2 spik 75 x 37
varmförzinkad. Se fig. B2.

RENOVERING
1.Utbyte av gammalt betong- eller tegeltak.

När det gamla taket plockats bort måste oftast
strö- och bärläkten bytas ut. Kontrollera det
gamla underlagstaket och reparera trasig panel
och papp. Montera ev. nya rännkrokar. I övrigt
utförs montaget enl. metod A

NYPRODUKTION
1.Underlagstak av spontad träpanel med

underlagspapp. SOLSTADTAKET monteras
enl. metod A

2.Underlagstak av board eller plastduk.
SOLSTADTAKET monteras enl. metod B.
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SOLSTADTAKET på bärläkt av trä med
underlagstak av board, plast eller
liknande.

SOLSTADTAKET på underlagstäckt
träpanel med strö- och bärläkt.

METOD A METOD B1



   LÄKTAVSTÅND
1. Första läktens inbördes avstånd
    mäts vid nederkant till överkant.

2. Övrig läkt mätes
    överkant till överkant.

TAKLUTNING
SOLSTADTAKET kan läggas på tak med
minsta lutning 14° (1/4).

KAPNING
Kapa om möjligt så att snittet döljs under en
annan plåt. Använd nibblingsverktyg.

GÅBARHET
När Du går på SOLSTADTAKET skall Du ha
mjuka skor och gå endast i profilbotten.
Skruva fast plåten innan Du går på den.
Lämna inte arbetsplatsen med lösa plåtar på
taket.

INFÄSTNING MED SKRUV
Infästningen av plåten sker i profilbotten
med skruv. Skruven dras åt där profilbotten
har god anliggning mot underliggande regel.
Drag skruven så långt att gummipackningen
sväller ut ca 1 mm utanför metallbrickan.

SKRUV
För att fästa SOLSTADTAKET till underlaget
kan följande skruvalternativ användas.

Infästning till träunderlag.
A Rostfri skruv (Mijöklass M0 - M4) välj

4,8 x 35 mm.
Dessa skruvar finns blanka eller lackerade.

B Lackerade kolstålskruv (Miljöklass M0 - M2)
(Farmarskruv) 4,8 x 35 mm.
Denna skruv är lackerad.

Infästning till stålreglar.
C Rostfri skruv (Miljöklass M0 -M4) välj

4,8 x 20 mm.
D Lackerad kolstålskruv (Miljöklass M0 -M4)

välj 4,8 x 20 mm.
Denna skruv är lackerad.

E För övrig skruvning plåt till plåt, använd
4,8 x 20 mm överlappsskruv, rostfri eller
lackerad kolstålskruv.

VARUFAKTA

PLÅTTJOCKLEK:
0,5 mm

PROFILHÖJD:
30 mm

VIKT:
4,7kg/m2

TÄCKBREDD:
1050 mm
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NOCK
Fäst nocken till SOLSTADTAKET med trycktät
popnit alt. skruvas med sidoöverlappsskruv i
varannan profiltopp.

SOLSTADTAKET på bärläkt av plåt
med underlagstak av board, plast
eller profilerad plåt.

METOD B2

LÄNGDSKARV
Om plåten längdskarvas
nitas ändöverlappet med
trycktät popnit i profiltopp.
OBS! Ingen skruv dras genom dubbel plåt ner i läkten.
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GAVEL
Vindskivans höjd justeras till samma höjd
som profiltopparna. Gavelbeslaget läggs
ovanpå vindskivan och skruvas fast.
SOLSTADTAKET:s täckbredd anpassas så
att gavelbeslaget täcker närmaste profiltopp.
Detta för att vatten inte skall rinna in under
beslaget och mot vindskivan.

UPPVIKT PROFILBOTTEN
För att minska risken för att vatten
blåser in under nockplåten kan
profilbotten vikas upp.

TÄTBAND
Till nocken kan också
tätband användas.

BRUTET TAK
Vid brutet tak skall den
övre plåten skjuta ut över
takbrytningen. Bärläkten
över och under anpassas
till lämpligt läge.

TAKFOT
Första läkten vid takfot pallas upp 10mm.
Häfta fast fotplåten på läkten innan
SOLSTADTAKET skruvas fast.

VINKELRÄNNA
Om taket är vinklat, måste Du montera en
vinkelränna. Spika ströläkt längs ränndalen
mät från rännans mitt och till rännans andra
knäck och fäst rännans kant med varm-
förzinkad spik. Skarvning utföres med
minst 200mm överlapp som tätas med fog-
massa. Skruva ihop skarven och placera
skruven ovanför fogmassan.
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1Välkommen till Din återförsäljare


