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System
Click-Step®

Monteringsvejledning
Monteringsanvisning
Monteringsanvisning
Asennusohjeet



VIGTIGE informationer
- Taghældning min. 8 cm pr. meter 
- Lægteafstand max. 800 mm
- Forbor altid før montering af skruer i aluprofil 
- Fjern beskyttelsesfolie fra panelerne før montering
- Det skal tilsikres at tagkonstruktionen er plan og stabil
-  Panelets faldretning er i længderetningen
- Afvanding af eksisterende tag må ikke ledes ud på Click-Step taget

VIKTIG information
- Taklutning minst 9 cm per meter 
- Avstånd till läkt max. 600 mm
- Förborra alltid för montering av skruvar i aluprofil 
- Ta bort skyddsfilmen från panelerna före montering
- Kontrollera att takkonstruktionen är plan och stabil
-  Panelens fallriktning är i längdriktningen
- Avvattning av existerande tak får inte ledas ut på Click-Step-taket

Sideprofil skæres i smig for samling med vandnæse og U-profil. 
Monteres med rustfrie skruer som vist.
Såga sidoprofilen i vinkel för att kunna sätta ihop den med dropp-
näsan och U-profilen. Montera med rostfria skruvar enligt bilden.
Skråskjær sideprofilen slik at den tilpasses vannese og U-profil. Mont-
er med rustfrie skruer som anvist.
Leikkaa sivuprofiili vinoon vesinokkaprofiilin ja U-profiilin yhdis-
tämistä varten. Kiinnitä ruostumattomilla teräsruuveilla kuvan osoit-
tamalla tavalla.

500 mm
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45° 

 2 På første panel afskæres der ca. 2 mm fra første ribbe. Første panel 
skydes ind i sideprofilet som vist.
På första panelen sågar du av fjädern ca 2 mm från första ribban. 
Skjut in den första panelen i sidoprofilen enligt bilden.
På første panel, skjær av fjæren ca. 2 mm fra første ribbe. Før første 
panel inn i sideprofilen som anvist.
Leikkaa ensimmäisestä paneelista pois kieli noin 2 mm päästä ensim-
mäisestä urasta. Työnnä ensimmäinen paneeli paikalleen sivuprofi-
iliin kuvan osoittamalla tavalla.

 4 Efterfølgende panel skydes ind som vist. Vær sikker på, at fer og not 
samling er helt tæt. Fastgør med skrue og underlagsskive i hver lægte.
Skjut in nästa panel enligt bilden. Kontrollera att fjädern och noten 
sluter tätt. Sätt fast den med skruvar och brickor i varje läkt.
Før inn neste panel som anvist. Pass på at fjær og not ligger helt tett 
inntil hverandre. Fest med skrue og underlagsskive i hver lekt.
Työnnä tämän jälkeen seuraava paneeli paikalleen kuvan osoittamal-
la tavalla. Huolehdi siitä, että ponttisauma on tiivis. Kiinnitä paneeli 
jokaiseen ruoteeseen ruuveja ja aluslevyjä käyttäen.

 3 Fastgør i hver lægte med skrue og underlagsskive som vist. Læg en 
retskinne på pladen og kontroller, at pladen er fuldstændig plan og 
har en jævn hældning
Sätt fast den i varje läkt med skruvar och brickor enligt bilden. Lägg 
en rätskiva på plåten och kontrollera att plåten är helt plan och har 
jämn lutning.
Fest i hver lekt med skrue og underlagsskive som anvist. Legg en 
retteskinne på platen og kontroller at platen er helt plan og har en 
jevn helling.
Kiinnitä paneeli jokaiseen ruoteeseen ruuveja ja aluslevyjä käyttäen 
kuvan osoittamalla tavalla.
Tarkista vesivaa’an avulla, että paneeli tulee täysin suoraan ja 
oikeaan kulmaan.



VIKTIGE opplysninger
- Takhelling min. 9 cm pr. meter 
- Lekteavstand maks. 600 mm
- Forbor alltid før montering av skruer i aluprofil 
- Fjern beskyttelsesfolien fra panelene før montering
- Sørg for at takkonstruksjonen er plan og stabil
- Panelets fallretning er i lengderetningen
- Avvanning av eksisterende tak må ikke ledes ut på Click-Step-taket

TÄRKEÄÄ
- Katon kaltevuuskulma vähintään 9 cm/m 
- Ruoteiden väli enintään 600 mm
- Esiporaa reiät ruuvien asennusta varten alumiiniprofiiliin 
- Poista suojakalvo paneeleista ennen asennusta
- Varmista, että kattorakenne on tasainen ja vakaa
- Paneelin kaatosuunta on pituussuunnassa
- Olemassa olevan katon vedenpoistoa ei saa ohjata kulkemaan 
 Click-Step-katon päältä.

 5 Tilskær eventuelt sidste panel. Afsluttende side-profil skæres i smig 
for samling med vandnæse og U-profil. Monter som vist med rustfrie 
skruer.
Såga eventuellt till den sista panelen. Såga den avslutande sidopro-
filen i vinkel för att passa ihop den med droppnäsan och U-profilen. 
Montera enligt bilden med rostfria skruvar.
Skjær eventuelt til siste panel. Den avsluttende sideprofilen skråskjæres 
slik at den tilpasses vannese og U-profil. Monter med rustfrie skruer 
som anvist.
Katkaise viimeinen paneeli tarvittaessa. Leikkaa viimeinen sivuprofiili 
vinoon vesinokkaprofiilin ja U-profiilin yhdistämistä varten. Kiinnitä 
ruostumattomilla teräsruuveilla kuvan osoittamalla tavalla.

 6 U-profil skæres i smig for samling med side-profil. Tætningsbånd 
monteres som vist, og U-profil skydes ind over panelenderne modsat 
tagrenden.
Såga U-profilen i vinkel för att passa ihop den med sidoprofilen. Mon-
tera tätningsbanden enligt bilden och skjut in U-profilen över panel-
erna motsatt stuprännan. 
Skråskjær U-profilen slik at den tilpasses sideprofilen. Monter tetnings-
bånd som anvist, og før U-profilen inn over panelendene  motsatt 
takrenna. 
Leikkaa U-profiili vinoon sivuprofiilin yhdistämistä varten. Kiinnitä ti-
ivistysnauha kuvan osoittamalla tavalla ja työnnä U-profiili räystäsk-
ourua vasten olevien paneelien päätyihin.

 7 Ventilationstape monteres på hvert panel i forkant. Tapen skal dække 
samtlige kanaler i panelet, men må ikke dække over samlingen/af-
vandingskanalen.
Sätt fast ventilationstejp i ytterkanten av varje panel. Tejpen ska täcka 
panelens samtliga kanaler men den får inte täcka skarven/dräner-
ingskanalen.
Monter ventilasjonstape foran på hvert panel. Tapen skal dekke samt-
lige kanaler i panelet, men må ikke dekke til sammenføyningen/dren-
eringskanalen.
Kiinnitä ilmastointiteippiä jokaisen paneelin etureunaan. Teipin on 
peitettävä kaikki paneelin kanavat, mutta se ei saa peittää sauma-
kohtia/vedenpoistokanavia.

 8 Vandnæseprofilets afvandingshuller skal placeres ud for afvandings-
kanalerne.Vandnæseprofil skæres i smig for samling med side-profil. 
Vend vandnæseprofilet rundt og udlæg lidt silikone 3 mm inde. Vend 
profilet rundt igen og skyd det ind over panellet, så silikonen trykkes 
ned mod pladens overside.
Dräneringshålen i droppnäsans profil skall  placeras ut för dräner-
ingskanalerna. Såga droppnäseprofilen i vinkel för att passa ihop 
den med sidoprofilen. Vänd runt droppnäsans profil och lägg ut liten 
silikon 3 mm på insidan. Vänd på profilen igen och trä den över pan-
eländarna så att silikonen pressas ned mot plåtens ovansida.
Vanneseprofilens  dreneringshull skal plasseres ut for dreneringska-
nalene. Skråskjær vanneseprofilen for montering på sideprofil. SSnu 
vanneseprofilen og legg litt silikon 3 mm inne. Snu profilen rundt 
igjen og skyv den inn over panelendene slik at silikonet trykkes ned 
mot oversiden av platen.
Vesinokkaprofiili on asennettava niin, että vedenpoistoreiät ja veden-
poistokanavat tulevat kohdakkain. Leikkaa vesinokkaprofiili 1 vinoon 
sivuprofiiliin yhdistämistä varten. Käännä vesinokkaprofiilin ympäri ja 
laita sisäpuolelle 3 mm silikoniraita. Käännä vesinokkaprofiili uudelleen 
ympäri ja työnnä se kiinni paneelien päätyihin siten, että silikoni pain-
autuu alla olevan levyn yläpintaan.



Click-Step® panelerne må ikke oplagres udendørs i direkte sollys. Click-Step® har 10 års reklamationsret for brud og lysgennemgang. Reklama-
tionsbestemmelser kan rekvireres.
Click-Step®-panelerna får inte förvaras utomhus i direkt solljus. Click-Step® har 10 års reklamationsrätt på trasiga paneler och ljusgenomsläpp. 
Reklamationsregler kan beställas.
Click-Step®-panelene må ikke lagres utendørs i direkte sollys. Click-Step® har 10 års reklamasjonsrett for brudd og lysgjennomgang. Reklamas-
jonsbestemmelser kan fås på forespørsel.
Click-Step®-paneeleita ei saa säilyttää ulkona suorassa auringonvalossa. Click-Step®-paneeleilla on 10 vuoden murtumis- ja valonläpäisytakuu. 
Takuuehdot saa tilaamalla.
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R IAS A/S, Industrivej 11, P. O. Box 179, DK-4000 Roskilde
Tel.: +45 46 77 00 40, Fax: + 45 46 77 01 40, www.rias.dk

Produkt
Produkt
Produkt
Tuote

Beskrivelse (Tekn. data)
Beskrivning (Teknisk data)
Beskrivelse (Tekn. data)
Kuvaus (Tekniset tiedot)

Eget forbrug
Egen förbrukning
Eget forbruk
Oma käyttö

Click-Step® panel 16 mm 2-lags termotag. 
Farve: Opal/Klar.
Dækkende bredde: 200 mm. 
L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm.
Click-Step® panel 16 mm 2 lager termotak. 
Färg: Opal/Klar.
Täckbredd: 200 mm.  
L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm.
Click-Step® panel 16 mm 2-lags termotak. 
Farge: Opal.
Dekkende bredde: 200 mm. 
L: 3000, 3500, 4000, 5000 mm.
Click-Step®-paneeli, 16 mm, kaksikerroksinen ken-
nolevy. Väri: Opaali/Kirkas.
Peittoleveys: 200 mm.  
P: 3000, 3500, 4000, 5000 mm.

U-værdi: 2,7 W/m2 K.
Lysgennemgang: 41%/65%.
Materiale: PC Polycarbonat. 
Vægt: 2500 g/m2.
U-värde: 2,7 W/m2 K.
Ljusgenomsläpp: 41% /65 %.
Material: PC Polycarbonat.
Vikt: 2500 g/m2.
U-verdi: 2,7 W/m2 K.
Lysgjennomgang: 41%.
Materiale: PC polykarbonat. 
Vekt: 2500 g/m2.
U-arvo: 2,7 W/m2 K.
Valonläpäisy: 41%/65%.
Materiaali: PC (polykarbonaatti). 
Paino: 2500 g/m2.

ALU Side/vandnæseprofil.
Sido-/droppnäseprofil i aluminium.
ALU side/vanneseprofil.
Alumiininen sivu- tai vesinokkaprofiili.

L: 1600 mm. 
L: 1600 mm.
L: 1600 mm. 
P: 1600 mm. 

ALU U-profil. 
U-profil i aluminium. 
ALU U-profil. 
Alumiininen U-profiili.

L. 1500 mm.
L: 1500 mm.
L: 1500 mm.
P: 1500 mm.

Click-Step® monteringssæt.

Click-Step® monteringssats.

Click-Step® monteringssett.

Click-Step®-asennus.

75 stk. skruer og underlagsskiv-
er/ps. 1 ps. rækker 8-10 m2.
75 st. skruvar och brickor/sats. 
1 ps räcker till 8-10 m2.
75 stk. skruer og underlagsskiver 
pr. pose. 1 ps er nok til 8-10 m2.
75 ruuvia ja aluslevyä pussissa. 
1 pussi riittää 12 m2.

Ventilationstape. 
Ventilationstejp 
Ventilasjonstape. 
Ilmastointiteippi. 

L: 7500 mm.
L: 7500 mm.
L: 7500 mm.
P: 7500 mm.

Tætningsbånd. 
Tätningsband.
Tetningsbånd.
Tiivistysnauha. 

L: 10000 mm.
L: 10000 mm.
L: 10000 mm.
P: 10000 mm.

Leveringsprogram Leveransprogram  Leveringsprogram Toimitusohjelma

Forbehold: Da RIAS A/S ikke har kontrol over andres anvendelse af materialet, kan der ikke gives garanti for, at der opnås samme resultater, som omtalt her. Enhver bør derfor undersøge, om 
materialet er velegnet til det ønskede formål. RIAS A/S eller deres distributør kan ikke holdes ansvarlig for fejl, som opstår ved ukorrekt montering eller behandling af materialet.

Da det er RIAS A/S´politik at opretholde en kontinuerlig produktudvikling, tilrådes det at kontrollere, at de seneste produktinformationer er modtaget.
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