Villatak
Monteringsanvisning

Harmoni Plus

Fantompannan

Denna här foldern ska försöka lotsa er genom monteringen av ert nya tak. Monteringsanvisningen är uppdelad i två olika steg. Först går vi igenom förberedelser, och därefter kommer vi gå
igenom själva monteringen av ditt nya tak. Läs igenom hela broschyren innan ni börjar så är ni väl förberedda. Lycka till!

Steg 1- Förberedelser

Det här behöver du:
• Nibblingsmaskin
• Skruvdragare alt. borrmaskin (med steglöst
varvtal och backgång)
• Skruvhylsa
• Plåtsax
• Hammare
• Såg
• Tumstock
• Bågfil

Skador som uppstår på lacken bör återgärdas snarast genom att man målar med bättringsfärg på de partierna som repats.
Behöver ni kapa plåten?
Behöver plåten kapas görs detta med
nibblingsmaskin, plåtsax eller figursåg/
sticksåg. Undvik rondell då den kan skada
plåtens ytskikt. Bästa resultat nås om plåten
kapas så snittytan kan täckas av annan plåt.
Samtliga kapade ytor bör bättringsmålas för
ökad livslängd.

Fäst plåten i varannan profilbotten i
varannan pannrad, med skruv T4,8 x 35 mm.
Sidoöverlappet skruvas med Ö4,8x19 mm i
profiltoppen.

Kontrollera att taket är rakt. Mät diagonalerna
från hörn till hörn enl. skiss. Om de inte är
lika långa är taket snett. Avvikelser på 20-30
mm kan justeras med vindskivebeslagen.
Vid renovering bör det gamla underlaget
kontrolleras. Rötskadade partier och skadad
papp bör bytas ut.

Man kan även kontrollera
att taket är i vinkel enl. figur.
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Beräknad skruvåtgång:
Farmarskruv (T4,8x35 mm): Ca 6 st/m2
Överlappskruv (Ö4,8x19 mm): Ca 2 st/m2
Till nocken används ca 6 st/lm (Ö4,8x19 mm).

Vid vinkelrännor använder man ränndalsplåt
som monteras under läkten. Överlapp minst
500 mm.
Takets lutning bör ej understiga 14 grader.

Börja montera ströläkt. Bärläkten fästs med 2 st
galvade spik 100x3,4 mm genom ströläkten.
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Uppmärksamma att mått C endast är mellan
första läkten, närmast takfoten, och andra
läkten. Avstånd på övrig bärläkt är mått B.
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Steg 2 - Montering
Läggningsschema:
Lägg plåt nr. 1 och rikta in plåten så den kommer i vinkel. Fortsätt sedan enligt figuren.

Här kommer vi att lotsa dig igenom
monteringen av ditt nya tak steg för steg
Montera fotplåten på nedersta läkten innan
takplåten börjar läggas.
Ändöverlapp skall vara över en läkt.
Sidöverlappet skall vara minst en profiltopp.

När takplåten är på plats är det dags för
vindskivebeslagen. De monteras i ordningen
1-2-3.
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Börja med beslag 1 genom att klippa bort en
bit plåt enl. figur. Vik sedan plåten över nocken
och fäst den i vindskivebrädan.

Därefter monteras beslag 2 osv. Klipp först bort
en bit av hörnen så blir skarven snyggare. för
in beslag 2 under 1 och skruva fast. Överlapp
minst 100 mm. fortsätt med beslag 3 etc.

Nästa steg är att montera nocken. Fixera
tätningsbandet, lägg på nockplåten och
skruva i profil-toppen på takplåten. Använd
skruv Ö4,8x19 mm, cc 400 mm.

Underhåll
Tänk på att bättringsmåla eventuella skador
och repor som uppstår vid montering samt se
till att avlägsna grenar och dylikt från taket.
Väljer du Colorcoat HPS200® Ultra som är
underhållsfri krävs inga årliga inspektioner för
att Confidex®- garantin skall gälla.
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