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Monteringsanvisningar
Modell Classic STR och WTR

Ett komplett tak innehåller mycket mer än bara takplåtar. En kombination av 
genomföringar, takavvattningssystem, stegar, takbryggor och snörasskydd behövs 
också för att taket ska vara säkert och funktionellt. Alla komponenter i takpaketen som 
tillverkas av Ruukki är testade högkvalitetsprodukter som är kompatibla med varandra. 
Ståltak har ett uttrycksfullt och elegant utseende. De är vattentäta, lätta och hållfasta, 
vilket gör dem enkla att montera och använda.

Användningsområden
• Villor
• Radhus
• Flervåningshus
• Fritidshus
• Skolor, daghem och andra offentliga byggnader
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Monteringsanvisningar för modellerna Classic STR och WTR.

Ett komplett tak innehåller mycket mer än bara takplåtar. En 
kombination av genomföringar, takavvattningssystem, stegar, 
takbryggor och snörasskydd behövs också för att taket ska 
vara säkert och funktionellt. Alla komponenter i takpaketen som 
tillverkas av Ruukki är testade högkvalitetsprodukter som är 
kompatibla med varandra. Ruukki är den enda taktillverkaren i 
Finland med ett kvalitetscertifikat från Tekniska 
forskningscentralen (VTT) som täcker alla delar i takpaketen.

Metoderna som presenteras i monteringsanvisningarna 
är exempel och kan inte tillämpas direkt på alla tak. 
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Mottagning av varor
Försäkra dig om att varorna levereras enligt beställning
och att alla varor som anges på fraktsedeln finns med.
Eventuella brister eller fel i leveransen och eventuella
transportskador måste antecknas på fraktsedeln och
omedelbart rapporteras till Ruukki eller återförsäljaren.
Alla klagomål som avser leveransen måste göras inom
åtta dagar från mottagandet. Företaget tar inget ansvar
för kostnader i samband med byte av produkter som har
monterats på annat sätt än enligt beskrivningen i dessa
anvisningar.

• Lossning och hantering av leveransen
Lossa takplåtarna från lastbilen och lägg dem på ett
jämnt underlag. Lägg ut ca 200 mm höga stöd under
plåttraven med en meters mellanrum. Under normala
förhållanden kan travar med takplåtar förvaras med eller
utan emballage i ungefär en månad. Vid längre tids
förvaring måste travarna skyddas och placeras på ett
sluttande underlag så att eventuellt vatten mellan
plåtarna kan dunsta bort eller rinna av. Takplåtarna kan
även lyftas upp på taket i travar. Låt plåtarna ligga kvar i
transportemballaget om lyftutrustning används för att
lyfta upp travarna på taket. Vid hantering av enskilda
plåtar får långa plåtar inte lyftas i ändarna och plåtarna
får heller inte skava mot varandra. Bästa sättet är att låta
dem hänga i kantfalsen. Enstaka plåtar lyfts upp på taket
längs stöd som löper från takfoten till marken. Lyft upp
plåtarna på taket längs stöden. Lyftet underlättas om
assisterande personer på marken skjuter på plåtarna
från sidorna. Gå inte under plåtarna vid lyft.

• Dimensionering
Takplåtarna levereras färdigskurna. För exempelvis
ränndalar, valmade tak och genomföringar måste
takplåtarna dock skäras till på plats. Takplåtar kan
skäras till med en handcirkelsåg som är lämplig för
skärning av takplåtar samt med plåtsax,
nibblingsmaskin, figursåg eller annat verktyg som inte
alstrar värme när det används.
Det är strängt förbjudet att använda
vinkelslipmaskin med kapskiva. Om
vinkelslipmaskin med kapskiva används för
tillskärning av plåtarna upphör ytgarantin för
plåtarna automatiskt att gälla.
Utöver en handcirkelsåg med lämplig klinga samt
plåtsax eller nibblingsmaskin behöver du minst en
skruvdragare och ett måttband.

Skydda takplåten innan arbetet påbörjas. De vassa 
skärspånen kan skada ytan. Allt spill från borrning och 
skärning som utförts under monteringsarbetet måste 
noggrant borstas bort. Vi rekommenderar att 
eventuella repor på beläggningen och synliga snittytor 
målas med bättringsfärg.

• Säkerhet vid arbetet
Använd alltid arbetshandskar och skyddskläder när du
arbetar med plåtarna. Var försiktig med vassa kanter
och hörn. Gå inte under plåtarna när de flyttas. Se till
att lyftlinorna är funktionsdugliga och lämpliga för
plåtarnas vikt samt ordentligt fastsatta. Undvik att
hantera plåtarna i kraftig blåst. Var ytterst försiktig när
du förflyttar dig på taket. Använd säkerhetslina och skor
med mjuk sula. Följ alla gällande
säkerhetsbestämmelser under arbetet.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Uppmätning av tak och kontroll av mått
Takplåtarna monteras med rät vinkel (90 grader) mot
takfoten. Kontrollera takets planhet, tvärmått och rakhet
vid taknock och takfot före montering. Kontakta vår
tekniska supportavdelning vid problematiska situationer.

• Takunderlag
Börja montera underlagsduken horisontellt från takfoten
ovanpå takstolarna. Underlagsduken bör skjuta ut minst
200 mm utanför väggen vid takfoten och gaveln. Häfta
först underlagsduken på takstolarna. Den slutliga
fastsättningen görs genom att läkten (krävs för
ventilation) spikas fast på underlagsduken i takstolarnas
riktning. Låt underlagsduken hänga löst mellan
takstolarna (vid den lägsta punkten mitt emellan
takstolarna ska nedhänget vara ca 40 mm). Vid
taknocken läggs underlagsduken enligt
monteringsanvisningarna som anges på
detaljritningarna (s. 21). Vid problematiska situationer,
kontakta konstruktören avseende den specifika
nocklösningen. Underlagsdukens våder ska ha en
överlappning på minst 150 mm vid den horisontella
fogen. Om underlagsduken behöver förlängas i
längdriktningen ska detta ske vid takstolarna och med
en överlappning på minst 100 mm.

Takplåtens längd (L)
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Läktning
Börja montera läkten vid takfoten. Fixera den första
läkten i vindskivan. Därefter rekommenderar vi att
läkterna monteras med avstånd på 200–300 mm. Den
övre läkten ska monteras så att de självborrande
skruvarna för fastsättning av Classic-takets
nockventilationsbeslag inte drivs in i den översta läkten
(se s. 20).

Storleken på läkten beror på avståndet mellan
takstolarna och avståndet mellan respektive läkt. Se
tabell 1.

• Fästelement

• Monteringsriktning
Börja ALLTID montera Classic STR och WTR
takplåtar från höger. Beroende på takets egenskaper
kan takytans första plåt i vissa fall vara mycket liten.
Säkerställ i så fall att den första plåten monteras exakt.

Classic-skruv för 
träläkt 4,2 x 25 SS

Classic-skruv 
för stålläkt 

4,2 x 19 SS

Självborrande 
skruv 4,8 x 20

Avstånd mellan läkt ca 300 mm

• Storlek på läkten Tabell 1

Avstånd mellan takstolar (mm)
600 900 1200

Avstånd mellan respektive läkt – 200 mm 22X100 22X100 32X100
Avstånd mellan respektive läkt – 300 mm 22X100 25X100 32X100
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Montering av taket
Montera Classic takfotsbeslag innan den första takplåten 
läggs. Montera Classic takfotsbeslag rakt och fixera det 
först med galvaniserad spik eller Classic-skruvar på den 
första läkten. Du kan kontrollera att takfotsbeslaget har 
riktats rätt genom att t.ex. märka ut en rak linje längs 
takfoten med en riktningslina. Takfotsbeslaget monteras 
ände mot ände i stället för med överlappning.

Montera en dämpningslist under varje plåt vid plåtens 
mitt. Dämpningslisten ska börja vid den näst lägsta 
läkten och sluta vid den näst högsta läkten. 
Dämpningslisten har funktionen att minska bullret 
som kan orsakas av vind och regn.

Takplåtar läggs alltid i takfotens riktning. Montera den 
första plåten vid takytans högra kant så att takplåtens 
nedre omvik går under läppen på takfotsbeslaget. Skjut 
takplåten uppåt mot taknocken tills takfotsbeslagets 
läpp är placerad vid nederkanten på plåtens omvik.

Fixera först takplåten med endast en Classic-skruv vid 
plåtens nedre hörn.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Fäst skruvarna ungefär mitt i de rektangulära hålen i 
takplåten. Skruvarna som går genom takfotsbeslaget 
håller det på plats. Var uppmärksam på åtdragningen 
och åtdragningsriktningen. Skruvar som har dragits åt 
för mycket hindrar plåtarnas värmeexpansion. Om 
skruvarna inte skruvas in rakt når takplåten som läggs 
ovanför fästremsan inte ända fram till falsens nederkant.

Var ytterst noggrann när den första plåten monteras. 
Om du ser till att den första takplåten ligger rätvinkligt 
mot takfotsbeslaget blir det enkelt att montera resten av 
plåtarna. Den räta vinkeln (90 grader) kan bestämmas 
med ett rätvinkligt vinkeljärn vars sidor har följande 
längdmått:
A = 3 meter
B = 4 meter
C = 5 meter
Markera måttet A på takplåten och måttet B på 
takfotsbeslaget.

Justera längden på C-sidan genom att vrida takplåten 
runt fästpunkten. När mått C är exakt 5 meter ligger 
takplåten rätvinkligt mot takfotsbeslaget. Fixera plåten 
med fästremsan på varje läkt.

Plåtens andra kant fixeras först när gavelbeslaget har 
monterats. Se till att plåten hålls på plats tills dess.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Infästning av modell Classic
Den första och den sista takplåten i full storlek i varje 
takyta sätts fast på varje läkt med plåtens fästremsa.

Alla plåtar däremellan sätts fast i både den översta 
läkten och de tre nedersta läkterna samt till alla andra 
läkter mellan dem. Ovannämnda infästningsprinciper 
gäller för byggnader som är belägna på jämn mark med 
ett kortaste vågrätt mått (b) på högst 12 meter och en 
höjd (h) på högst 15 meter. Vid andra tillämpningar, t.ex. 
byggnader belägna i ytterskärgården, kontakta 
konstruktören avseende avståndet mellan fästpunkterna.

Ta bort skyddstejpen från den monterade plåtens fals. 
Montera den andra takplåten så att plåtens omvik träs 
under takfotsbeslagets läpp och plåtens längsgående 
fals placeras ovanpå den längsgående falsen på den 
föregående plåten. Skjut plåten mot taknocken när den 
ligger i rätt position.

Tryck fast takplåtens fals hela vägen från takfoten till 
taknocken. Ta bort skyddstejpen från falsen när du 
har tryckt fast falsen.

Justera takplåtarna försiktigt när du har låst 
falsen så att deras nedre kanter ligger i linje. 
Använd t.ex. en gummiklubba.

Fortsätt att lägga plåtarna enligt beskrivningen 
ovan.

h

b –– = Fixing area
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Utformning av ränndalar
Bygg ränndalens botten på samma nivå som takytans 
läkter. Lämna ventilationsspalter på cirka 20 mm mellan 
ränndalens läkter. Skär till takfotsbeslaget och montera 
det i hörnet på ränndalen.

Montera den vinklade ränndalsplåten. Fixera först 
plåten med galvaniserad spik eller Classic-skruvar. 
Ränndalsplåten bör ha en överlappning på minst 200 
mm. Vi rekommenderar att överlappningen tätas med 
tätningsmassa.

Dra linjer på den vinklade ränndalsplåten för inriktning 
av plåtarna som ska monteras i ränndalen.

Avståndet mellan dessa anvisningslinjer (som visar 
takplåtarnas position) ska vara minst 200 mm. Den 
vinklade ränndalsplåten ska sticka in minst 250 mm 
under takplåten.

Skär till och forma ränndalsplåten efter takfoten. 
Ändarna på ränndalsplåten måste dock nå 
anvisningslinjerna och skjuta ut ungefär 30 mm över 
takfoten. Bocka sedan ändarna runt takfotsbeslaget

>_ 200mm
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Montera takplåtarna fram till ränndalen. Du kan 
kopiera skärningsvinkeln på takplåtarna som ska 
monteras vid en ränndal med t.ex. en trekantig mall.

Rita linjen för tillskärning på plåtens baksida.Obs! Se till 
att plåten skärs i rätt storlek och form. Skär plåten från 
baksidan.

Montera de tillskurna takplåtarna upp till ränndalens 
ovansida. Vi rekommenderar att överlappningen på 
takplåtarna som monteras vid ränndalen tätas med 
tätningsmassa. Kontrollera hela tiden under 
monteringsarbetet att ränndalens vinkel följer den 
dragna linjen. Justera vid behov den trekantiga mallens 
form.

Fixera takplåtarna som monterats vid ränndalen med 
självborrande skruvar. Fixera varje plåt med två skruvar 
som placeras på ett avstånd från kanterna som 
motsvarar en tredjedel av plåtbredden

Avsluta genom att borsta bort spill efter klippning och 
borrning med en mjuk borste. Bättra på målningen vid 
behov.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Montera en takplåt som monteringsstöd i hörnet av 
ränndalen. Justera in stödplåten till rätt vinkel. För mer 
information om justering av stödplåten, se 
anvisningarna för montering av taket (s. 8). Fixera 
plåten med fästremsan på varje läkt med ett antal 
Classic-skruvar. Dra en anvisningslinje på läkten längs 
stödplåtens kant.

Mät och rita upp takplåtarnas inbördes avstånd upp till 
taknocken. Observera att den första takplåten börjar vid 
anvisningslinjen som har ritats på ränndalsplåten.

Se till att den trekantiga mallen har avsedd vinkel. Skär 
till den första takplåten med rätt storlek och vinkel. 
Fixera plåten vid taknocken med en Classic-skruv..

Tryck fast nästa takplåt på falsen på föregående plåt.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Mät avståndet till monteringsstödplåten från falsens 
över- och underkant. Justera avståndet vid 
underkanten så att det blir detsamma som avståndet 
vid överkanten genom att vrida de sammankopplade 
plåtarna runt fästskruven.

Fixera de sammankopplade plåtarna med Classic-
skruvar när de ligger i linje med monteringsstödplåten.

Mät, forma och montera de övriga takplåtarna som ska 
placeras vid ränndalen. Plåtarnas löpande mönster kan 
övervakas med hjälp av anvisningslinjerna som har 
ritats på läkterna eller genom att mäta avståndet mellan 
plåten som ska monteras och monteringsstödplåten. 
Var även uppmärksam på ränndalens vinkel och justera 
den trekantiga mallen vid behov.

����



Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Ändskarvar
Den maximala längden på takplåtar av typ Classic är 
12,5 meter. På takytor som är längre än 12,5 meter 
krävs längsgående ändskarvar. Om fler än en 
längsgående ändskarv behövs på en takyta 
rekommenderar vi att ändskarvarna placeras växelvis på 
ett avstånd som motsvarar en tredjedel av takytans 
längd, dock på minst 700 mm avstånd från varandra. Var 
hela tiden uppmärksam på hur plåtarnas ändskarvar 
löper under monteringsarbetets gång. Kontakta vår 
tekniska supportavdelning vid problematiska situationer.

Fixera takplåten som behöver skarvas på läkten med 
Classic-skruvar. Montera ändskarven vid takplåtens 
ände. Fixera ändskarven med tre Classic-skruvar.

Hamra falsarna på båda takplåtarna med 
gummiklubban på en längd som minst motsvarar 
ändskarven. Falsarnas storlek måste minskas ned så 
att plåten som placeras ovanpå kan sättas på plats.

Skär av falsens skyddstejp där ändskarven ska 
placeras. Ta inte bort tejpen förrän plåten som ska 
placeras ovanpå har monterats.

Sätt omviket på takplåten som ska placeras högst upp 
under läppen som ändskarven bildar. Dra plåten mot 
taknocken och tryck den på plats.
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Installation instructions, models Classic STR and WTR

Lås båda takplåtsfalsarna genom att (med en 
gummiklubba) knacka plåtens innerhörn nedåt 
bredvid falsen.

Slutför ändskarven genom att försiktigt klämma 
ihop båda falsarna med en tång. Fixera plåten. 
Ta bort skyddstejpen från falsen.

Fortsätt med monteringsarbetet enligt 
beskrivningen ovan.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Utformning av ränndalar som slutar inom takytan 
Montera takplåtar i full längd fram till hörnet på 
ränndalen som slutar inom takytan (t.ex. vid en 
takkupa). Vid takkupan monteras takplåtarna i två delar: 
från takfoten upp till ränndalen och från ränndalen upp 
till taknocken. Forma den första plåten så att den följer 
takkupans form optimalt. Montera plåten.

Montera takkupans takfotsbeslag.

Lägg ränndalsplåten på plats. Rita på ränndalsplåten 
hur den ska skäras och bockas. Bocka ränndalsplåtens 
överkant på andra sidan om takkupan vid taknocken. 
Forma ränndalsplåtens underkant mot takplåtens 
lodräta fals och efter takfotsbeslaget. Vi 
rekommenderar att den vinklade ränndalsplåtens ändar 
bockas över takfotsbeslaget. För mer information om 
bockning av den vinklade ränndalsplåten, se 
anvisningarna för utformning av ränndalar (s. 10).
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Lägg tätningsmassa på takplåten som ska täckas av 
den vinklade ränndalsplåten. Fixera först 
ränndalsplåten med galvaniserad spik eller Classic-
skruvar. Kläm ihop takplåtens lodräta fals på en längd 
som minst motsvarar ändskarven. För mer information 
om utformning av ändskarvar, se anvisningarna för 
ändskarvar (s. 14).

Montera takplåtar upp till takkupans taknock. Fixera inte 
den sista plåten, utan tryck bara fast den i falsen. 
Denna plåt bör inte fixeras förrän takkupans andra 
ränndalsplåt har monterats.

Täta ändskarven med tätningsmassa.

Montera takplåtarna nedanför takkupan. Forma den 
första takplåten så att den följer takkupans form 
optimalt. Fixera plåten.

Montera takfotsbeslaget.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Montera ränndalsplåten enligt beskrivningen ovan.

Mät plåtarnas löpmönster nedanför takkupan. Kopiera 
löpmönstret på läkten upp till takkupans taknock.

Börja med att montera plåtar med utgångspunkt i plåten 
som senast monterades vid takkupans taknock. 
Kontrollera att plåtarnas riktning är rak längs 
anvisningslinjerna som har ritats på läkten. Fixera 
takplåtarna som monterats vid ränndalen slutgiltigt med 
självborrande skruvar. Fixera varje plåt med två skruvar 
som placeras på ett avstånd från kanterna som 
motsvarar en tredjedel av plåtbredden.
Montera takplåtarna på takkupan. För mer information 
om monteringen, se anvisningarna för utformning av 
ränndalar (s. 10).

����



Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Gavel och taknock
Takplåtarna monteras på takytan så länge plåtarna kan 
fixeras på läkt.

Rita takytans gavellinje på plåten som skjuter ut över 
takytans kant. Skär till plåten 50 mm från den ritade 
linjen in mot takytan.

Montera först den del som skjuter ut utanför takytan. 
Gör den smalare vid behov. Fixera den med några 
Classic-skruvar.

50 mm
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Montera takplåtens återstående del i falsen på den 
senast monterade hela plåten. Fixera denna del med 
några skruvar i kanten så att den inte kan förflyttas av 
vinden. Plåten fixeras slutgiltigt i samband med att 
Classic-takets gavelbeslag monteras.

Sätt Classic-takets gavelbeslag på plats. Skär till och 
forma gavelbeslagets övre ände. Fixera beslaget med 
självborrande skruvar i läkten genom takplåten. Fixera 
beslaget vid avstånd på 400–600 mm (beroende på 
avståndet mellan läkterna). Fäst även beslaget på 
vindskivan var 1 000:e mm. Gavelbeslaget måste 
överlappas med minst 100 mm.

Montera gavelbeslaget på motstående takyta.

Fästpunkten för nockventilationsbeslaget kan 
bestämmas genom att nockplåten först sätts på plats. 
Markera nockplåtens kant på takplåten. 
Nockventilationsbeslaget monteras 20 mm från den 
ritade linjen mot taknocken. Nockventilationsbeslaget 
fixeras på takplåten med två självborrande skruvar 
(Obs! inte i läkten).

Sätt nockplåten på plats. Fixera den med självborrande 
skruvar på nockventilationsbeslaget med högst 1 000 
mm mellan skruvarna. Nockplåtens överlappning måste 
vara minst 100 mm. Obs! Fixera inte nockplåtens delar 
till varandra, eftersom detta förhindrar deras 
värmeexpansion.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Detaljritningar

Taknock, lodrät detalj

1. Classic nockplåt CLHSC
2. Classic nockventilationsbeslag CLHTUC
3. Takunderlag (ventilationsspalt > 100 mm)
4. Underlagsduk

Pulpettak, lodrät detalj

1. Classic högt takfotsbeslag för pulpettak LRYP
2. Classic nockventilationsbeslag CLHTUC

Skärningspunkt tak/vägg, gavelvägg, lodrät detalj

1. Classic skarvbeslag CLLC
2. Classic nockventilationsbeslag CLHTUC

Skärningspunkt tak/vägg, sidovägg, lodrät detalj 

1. Classic skarvbeslag mot sidan CLLSC

≥ 100 mm
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Genomföringar
Vi rekommenderar att genomföringar placeras så nära 
taknocken som möjligt. Om genomföringar måste 
placeras längre ned i takytan bör snörasskydd monteras 
ovanför genomföringarna.

Märk ut hålets position mellan läkten med mallen som 
medföljer genomföringen. Skär ut hålet för montering av 
genomföringen.

Tätningen för takunderlaget har funktionen att lyfta upp 
underlaget och därigenom leda bort eventuell fukt från 
genomföringen.

Rita upp hålet för tätningen på takunderlaget och skär 
ut ett hål.

Tryck tätningens spetsar genom takunderlaget. Lägg 
tätningsmassa mellan tätningen och takunderlaget. 
Lyft takunderlaget mot läktens nedre yta genom att 
hålla i tätningen. Fixera tätningen för takunderlaget i 
läkten med skruvar.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Lägg tätningsmassa på genomföringens tätande 
bottenplatta.

Tryck bottenplattan på plats. Fixera bottenplattan i 
takplåten med skruvarna som medföljer 
genomföringen. Se genomföringens förpackning för 
närmare information om i vilken ordningsföljd 
skruvarna ska fästas. Dra inte åt skruvarna för hårt. 
Om skruvarna dras åt för hårt kan bottenplattan 
spricka i extremt låga temperaturer.

Bred ut tätningsmassan under bottenplattan så att en 
jämn och tät fog bildas mellan takplåten och 
bottenplattan. Lägg mer tätningsmassa på fogen vid 
behov.

Placera genomföringskomponenten ovanpå 
bottenplattan. Fixera först med en skruv. Montera 
komponenten lodrätt med hjälp av ett vattenpass. 
Skruva fast de återstående skruvarna.

För mer detaljerade monteringsanvisningar för 
genomföringar, se genomföringens förpackning.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Brandluckor
Vi rekommenderar att brandluckor placeras så nära 
taknocken som möjligt. Se till att hålet som tas upp för 
brandluckan inte hamnar direkt på en takstol. Märk ut 
hålets position genom att placera brandluckan ovanpå 
takplåten så att den täcker tre takplåtsfalsar. Dra även 
en linje som markerar brandluckans underkant.

Skär ut ett hål för brandluckan ca 30 mm innanför de 
uppritade linjerna. Bocka upp plåtens kanter vid de 
uppritade linjerna. Såga av läkten vid hålet.

Gör ett korsformat snitt i underlagsduken och vik upp 
underlagsduken på taket. Fixera underlagsduken med 
fästmassa eller med självborrande skruvar.

Fäst stödbleck ca 20 mm ovanför linjen som ritats vid 
brandluckans underkant. Fäst även stödbleck runt 
brandluckan och vid taknocken.
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

Lyft brandluckan på plats och fixera dess sidor i 
takplåten med självborrande skruvar (fyra skruvar per 
sida). Fixera brandluckans övre och nedre ändar på 
stödblecken med självborrande skruvar (fyra skruvar 
för varje ände).

Om det inte går att montera brandluckan vid taknocken 
måste brandluckans ovansida anslutas till taknocken 
med förlängningsplåtar. Montera brandluckan enligt 
beskrivningen ovan. Stötta förlängningsplåten på mitten 
med stödbleck längs läktens dragning. Montera 
förlängningsplåten ovanför brandluckan med en 
överlappning på minst 200 mm. Fäst 
förlängningsplåtens sidor i takplåten med självborrande 
skruvar (fyra skruvar per sida) och i stödblecket i mitten. 
Fogen mellan brandluckan och förlängningsplåten 
fixeras på stödblecket med självborrande skruvar (åtta 
skruvar per överlappning).
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

• Takunderhåll
Årligt underhåll
För att säkerställa optimalt skick och lång livslängd bör 

taket inspekteras regelbundet.

Borttagning av löv och liknande

Regnvattnet brukar räcka till för att hålla den målade 
ytan ren. Men nedfallna löv, kvistar och liknande sköljs 
inte alltid bort av regnvattnet och bör rensas bort en 
gång per år. Även ränndalar och avvattningssystem 
behöver rensas en gång om året.

Rengöring
Smutsiga och fläckiga ytor kan tvättas med en mjuk 
borste och vatten. Högtryckstvättar (upp till 50 bar) kan 
också användas. Hårt sittande smuts kan tvättas bort 
med ett rengöringsmedel som är avsett för målade ytor. 
Följ rengöringsmedlets bruksanvisning eller kontakta 
produktens tillverkare för att ta reda på mer om dess 
lämplighet. En svåråtkomlig fläck kan gnidas bort med 
en duk fuktad med lacknafta. Den målade ytan bör 
sköljas uppifrån och nedåt så att allt rengöringsmedel 
avlägsnas. Slutligen måste avvattningssystemen sköljas 
med vatten.

Borttagning av snö
Snö glider vanligen ned från målade tak och den snö 
som blir kvar överskrider inte takets strukturella 
belastningskapacitet. Om snöbelastningen ändå 
behöver minskas bör ett lager snö (ca 100 mm) lämnas 
kvar på taket för att skydda beläggningen.

• Kontrollera följande årligen:

Att takkonstruktionens ventilation fortfarande fungerar
Avvattningssystemens skick och infästningar
Taksäkerhetsprodukternas skick och infästningar
Genomföringars skick, tätningar och infästningar
Tätningars skick
Självborrande skruvars skick och fastsättning
Måleriarbetets skick på takplåtar och beslag

• Vid behov:

Rengör taket
Ta bort snö
Ta bort löv, kvistar och liknande
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Monteringsanvisningar, modell Classic STR och WTR

475 mm
505 mm
12500 mm
800 mm 
35 mm
0.60 mm

• Teknisk information 
Effektiv bredd
Total bredd
Maximal längd
Minimum längd 
Falshöjd
Tjocklek
Minimal lutning 1:7

475 +– 3

Classic-modellens tvärsnitt

32

Classic-modellens tvärsnitt vid takfot

35
30

35

Classic takfotsbeslag CLRCTA 
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