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TP20 Monteringsanvisning
FÖRBEREDELSER
Mät diagonalerna för att kontrollera att taket inte är snett 
(se fig. 1). Om underlaget är rektangulärt ska diagonalerna 
och motstående sidor ha samma mått. Mindre avvikelser 
kan justeras med beslag. Kanterna måste vara jämna i 
början. Tänk igenom hur olika öppningar och andra hinder 
ska lösas innan monteringen påbörjas.

Kontrollera att undertaket är helt. Vid behov skall träpanel 
och underlagspapp repareras. Kontrollera att undertaket 
är plant. Bestäm antalplåtar och plåtlängd. Läkt-/ås av-
ståndet varierar beroende på taklutningen samt vilken typ 
av profil du väljer.

MONTERING
Montera rännkroken och fotplåten på den nedersta läkten (se fig. 2 eller 3).

När takfotsplåten och rännkroken, är på plats är det dags att montera profilen. Plåtarna ska monteras och riktas in efter 
ett snöre som spänns vid takfoten eller efter taknocken.

Rännkrok Rännkrok

Takstol Takstol

Läkt Läkt

Takprofil Takprofil
Ventilerad nock

Taknock

Undertak

Klämlist

Fig 2. Fig 3.

Fig 1

Oisolerad konstruktion Isolerad konstruktion

Vid taklutning under 14 grader ner till 5,71 grader rekom-
menderar vi att man lägger en sträng transparent Runotex 
eller likvärdigt tätningsmedel i längsgående och tvärgående 
skarvar för att förhindra kapillärsugning och eventuella 
läckage. Sidoöverlappskruvning görs max c/c 300 mm 
för taklutning under 14 grader och vid taklutning över 14 
grader c/c 500mm. Beroende på husets konstruktion kan 
taket monteras på lättbalkar med C- eller Z-profiler eller 
på träreglar.
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Vid flera plåtlängder börja montera enligt fig. 5.

Monteringen kan börjas antingen från höger till vänster 
eller från vänster till höger. Det viktigaste är att vattenlåset 
hamnar under den andra plåten.

Den första plåten placeras och sätts fast provisoriskt i den 
nedersta läkten. Plåtarna ska monteras nedifrån och upp.

Kontrollera att den första plåten också har rät vinkel mot 
takets linje vid takfoten. Att första plåten kommer i rätt 
läge är viktigt för hela montaget.

Takplåten skruvas med 1 st. skruv 4,8 x 35 mm i varannan 
profilbotten. Vid takåsar skruvas takplåten till regel med 
träskruv 4,8 * 35 mm. Reglar i takfot och nock skruvas 
med ett c/c avstånd på 200 mm övriga takåsar skruvas 
med ett c/c på 300 mm. 

Vid lägre terrängtyp än 2 bör Johanssons Plåt kontaktas 
för korrekt dimensionering av fästdon.

I följande monteringsanvisning är underlaget underlags-
papp med takfotsbräda vid takfot. Denna detalj kan 
utföras på andra sätt, men takläggningsmetoden är 
densamma. Övriga beslag som nockplåt och vindskiva 
fästes med 4,8 x 20 mm skruv. Skarvning av plåt måste 
ske på en läkt. Överlapp vid skarvning skall vara minst 
200 mm och ska sättas fast med skruvar enligt fig. 6.

Fig 5.

Fig 6.

            

 

  

 

   

 

                                              

                                  

 

1

2

3

4

5

6

7

Vattenlås

ProfilbottenProfiltopp/Sidoöverlapp

Överlapp minst 200 mm

Farmarskruv

Tätband

30-75mm

Se till att vattenlåset som finns på plåtens ena långsida 
alltid hamnar under den andra plåten i sid överlapp.
(se fig. 4).

Fig 4.
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Takplåtarna monteras på trä med självborrande 35 mm 
skruvar. Till stålläkt ändvänds 20 mm självborrande 
skruvar för stål. 

Skruvarna ska skruvas genom vågdalen/profilbotten 
(se fig. 8). Om läktavståndet överstiger 500 mm, ska 
sidöverlappen skruvas med 4,8 x 20 mm med ett 
max centrumavstånd på 500 mm.

Taknock

Farmarskruv

FarmarskruvÖverlappsskruv

4,8 x 35 mm 4,8 x 20 mm

Tätband

Överlappsskruv

Fig 7.

Fig 8.
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MONTERING AV BESLAG
Nockplåten och vindskivan skruvas fast med ett max. 
centrumavstånd på 300 mm, enligt fig. 9 och fig. 10. 

Vid flera beslag efter varandra ska överlappen vara minst 
100 mm. Till fastsättning rekommenderas 4,8x20 mm 
överlappsskruvar.

Vi på Johanssons Plåt har ett komplett sortiment av standard beslag som till exempel nockplåt, fotplåt och vindskiva 
med mera.  Behöver du specialtillverkat beslag skicka då en ritning med önskat mått till oss. Vi rekommenderar dock 
att beslagning runt skorsten utförs av en plåtslagare.

MONTERING AV TÄTNINGSBAND
Under taknocken (se fig. 7) och vid takfoten (se fig. 11) kan 
man montera ett tätband om vill att takkonstruktionen ska 
vara helt tät.

Fig 9. Fig 10.

Fig 11.
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