MONTERINGSANVISNING SE 2015-04

Monteringsanvisning takplåt Borga Elegant
1.

Kontroll av taket
Borga Elegant kan läggas på tak med en lutning av minst
14o (1:4)
Undersök också att takytan är vinkelrät genom att
kontrollera diagonalmåtten. En tolerans av 20-30 mm kan
utjämnas med vindskivan, om takytan ska vara plan.

2.

Läktning
Med papp som under tak och minst 17 mm panel,
används ströläkt 25x25 mm på maximalt 600 mm
avstånd. Som bärläkt används 25 x 30 mm på ett
centrum/centrum-avstånd av 350 mm.
Installera första läkten vid takfoten.

3.

Kapning
Om plåten behöver kapas används en plåtsax eller en
nibblingsmaskin.

4.

Montering av rännkrok
Se Borgas detaljerade monteringsanvisning för Borga
Regnvattensystem eller ladda ner den från www.borga.se

5.

Montering av fotplåten
Fotplåtens uppgift är att leda vattnet från taket ner i
hängrännan samt att förhindra att vatten, löv och yrsnö
drar in under takplåten

6.

Läggning
Borga Elegant är gjord för läggning från höger till vänster,
nedifrån och upp. Se till att första plåtens ände är linjär
med takfoten.

7.

Skruv montage (A13 4,8 x 35)
Borga Elegant fästes med en skruv i varje profilbotten vid
plåtens ändar samt vid sidöverlapp, däremellan skruvas
plåten med en skruv i varannan profilbotten på varannan
läkt. Beräknad åtgång ca 7 skruv/m2.
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8.

Överlappsskruvning (D14 4,8 x 19)
Vid överlapp skruvningen låses plåtens överlapp ihop,
skruvningen skall ske på profiltoppen. Beräknad åtgång ca
2 skruvar/m2

9.

Nockplåten
Om taknocken inte är rak underlättas montaget med hjälp
av en nockbråda. Installera även tätband och gavelplåtar.

10. Vindskivebeslag
Fästes med ca 500 mm mellan skruvarna. Skarva med
minst 100 mm överlapp, sätt inte skruv i skarven.

11. Efter färdigt montage
Var noggrann med att ta bort minsta metallspån och
andra metallpartiklar för att förhindra att kvarvarande
rester rostar och missfärgar plåten. Eventuella lackskador
bör omedelbart målas med bättringsfärg. Även snittytor
kan bättras för ökad livslängd.

12. Gå på taket?
Montaget ska planeras så att men inte behöver gå på
utlagd plåt. Skulle detta visa sig absolut nödvändigt, ska
man gå i profilbotten med rena skor och mjuk sula.

13. Skyddsplast
Om plåten levererats med skyddsplast ska denna
omedelbart avlägsnas i samband med installationen.
Gäller även beslag.

Om ni har ytterligare frågor eller funderingar angående
monteringen av Ert Borga Elegant-tak ber vi Er kontakta
oss.
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