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Solstad- och Elittaket

Förberedelser
Kontrollera att undertaket är tätt.

Kontrollera att taket är i vinkel genom att diagonalmäta från hörn till hörn.
Hängrännor och fotplåt monteras före takplåten.

Vid mindre taklutning än 14 grader, kontakta återförsäljaren för råd. 

Läktning
(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm 
för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)

Börja montaget i nedre vänstra hörnet på takytan.
Montera rännkrok och fotplåt. Lägg därefter ut första 
plåten. Justera in den så att den ligger parallellt med 
takfoten och skruva fast den.
Resten av plåtarna monteras på liknande sätt.
Montera slutligen nockplåt och övriga beslag.

Plåtarna läggs normalt mot den förhärskande vind-
riktningen för att uppnå bästa möjliga täthet i längd-
skarven. Plåten rättas alltid in mot takfot. Vattenlåset 
skall alltid vara täckt av överliggande plåt.

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, 
min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. Vid takfot 
och nock skruvas i minst varannan profilbotten. Utefter 
längdskarven skruvas i varje läkt med skruven förskjuten 
mot skarven. 
Över resten av taket skruvas i var 3:e profilbotten och 
i varannan läkt. Längdskarven bör skruvas med självbor-
rande överlappsskruv, 4,8 x 20 mm i varje takpanna.

Plåten fästes i profilbotten med självborrande skruv, 
min 4,8 x 35 mm, avsedda för utomhusbruk. 
Vid takfot och nock skruvas i minst varannan profil-
botten. Utefter längdskarven skruvas i varje läkt. 
Fördela ut resten av skruven över takytan. Längd-
skarven bör skruvas med självborrande överlapps-
skruv, 4,8 x 20 mm, c/c 500 mm.

Första läkten pallas upp 
ca 13 mm.

Läktavstånd är beroende 
av plåttjocklek, gåbarhet 
och snölast.

OBS! Använd aldrig vinkelslip vid kapning av galvaniserad och lackerad plåt.

Trapetsprofilerad takplåt

Läggningsplan

Detaljer

Infästning

Rätt till ändringar förbehålles.

Läktning
(Min. dim. 45 x 70 mm för boardtak, 25 x 38 mm 
för inbrädat tak. Ströläkt min. dim. 12 x 25 mm.)

Så här monterar du
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