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Design som gjør livet lettere

Gratulerer! Du har nå kjøpt et Ruukki ståltak, den 
beste løsningen for bekymringsfri bygging. Ruukkis 
takprodukter er lette å montere og vedlikeholde, 
og det ferdige taket er også en fryd for øyet. På 
grunn av sin lave vekt er Ruukkis tak også ideelt for 
renoveringsobjekter. 

Ruukkis høykvalitets takprodukter utnytter de aller 
siste fremskrittene innen materialkompetanse og 
produksjonsteknikk. Dette sammen med vårt brede 
utvalg av tidløse modeller, gjør Ruukkis ståltak til den 
beste løsningen for husbyggeren.

Disse monteringsanvisningene er beregnet for Ruukkis 
Tiilikainen- og Elite-tak. 

Obs! For saneringsobjekter bør du kontrollere at 
anvisningene kan brukes i hvert enkelt tilfelle.

Obs! Vær nøye med å beskytte taket hvis du 
utfører male- eller rappingsarbeid i etterkant 
av takinstallasjonen. Eventuell sprut må fjernes 
umiddelbart før det tørker.
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Innhold

Monteringsmetodene som presenteres i monteringsanvisningene er ment som retningslinjer. Hvilken 
monteringsmetode som kreves kan variere noe, avhengig av taktype eller land der installasjonen gjøres. 

Følg instruksjonene fra den ansvarlige for bygningens konstruksjon under arbeidet. Vår tekniske support 
gir deg råd ved behov.

Hvis Ruukkis monteringsanvisninger og originalanvisningene for produkter som leveres av en 
underleverandør er forskjellige, er det produktets originalanvisninger som skal følges.

For instruksjoner, oppdateringer og flere tips om montering, besøk vår hjemmeside www.ruukkikatot.fi.  
Du kan også ta kontakt med vår tekniske support som gjerne hjelper deg. Se kontaktopplysningene på 
omslagets bakside.
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Profiltak og tilbehør

Materiale  Toleranser
Varmforsinket stål  EN 10346 Produkt  EN 508-1
Sinkinnhold minst  275g/m² Materiale  EN 10143
Belagt tynnplate, stål EN 10169-1  
 EN 10169-2

1. a. Takåsbeslag, rundt  
b. Takåsbeslag, flatt 

2. Takfotbeslag, bøybart 
3. Rennebeslag
4. Gavlbeslag 
5. Skjøtebeslag 
6. Øvre takfotbeslag på pulttak 
7. Universaltetning
8. Ventilerende takåstetning
9. a. Takskruer 4,8 x 28 mm  

b. Overlappskruer 4,8 x 20 mm
10. Takbro, 3 bein (beina selges i 

separat pakke)
11. Snørasbeskyttelse, 3 bein 

(beina selges i separat pakke)
12. Takstige
13. Veggstige
14. Regnvannsystem
15. Gjennomføringsrør
16. Glatt plate

1a. 1b.

7.

10.

11.

12.

13.

15.

14.

16.

9a. 9b.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

PRODuKT TIILIKAINEN ELITE

Kode TS39-350-1100 TS60-400-1025

Total høyde 39 mm 60 mm

Mønsteroppdeling 350 mm 400 mm

Effektiv bredde 1100 mm 1025 mm

Total bredde 1185 mm 1115 mm

Minste lengde 800 mm 800 mm

Maks.lengde 8000 mm 8000 mm

Minste helning 1:4 1:4

Materialtykkelse 0,50 mm 0,50 mm

Vekt m2 4,65 kg/m2 5,98 kg/m2

Salgsenhet m² m²

Belegg Purex/Pural Matt Pural Matt

Tiilikainen

Elite
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Mottak av vare

Forsikre deg om at varene er levert ifølge bestilling og at 
alle varer som er oppført på fraktbrevet er med. Even-
tuelle defekter eller feil i leveransen, og eventuelle 
transportskader, må noteres på fraktbrevet og rapport-
eres umiddelbart til Ruukki eller forhandleren. Reklam-
asjonstiden er 8 dager fra levering. Selskapet påtar seg 
intet ansvar for kostnader i forbindelse med bytting av 
produkter som er montert på annen måte enn det som 
er beskrevet i disse anvisningene.

Losse og håndtere leveransen

Takplatene losses fra lastebilen og plasseres på et 
plant underlag. Plasser 200 mm høye støtter under 
platestabelen med en meters mellomrom. Under 
normale forhold kan stabler med takplater oppbevares 
enten med eller uten emballasje i cirka en måned. Ved 
lengre oppbevaring må stablene plasseres på et hel-
lende underlag slik at eventuelt vann mellom platene 
kan dunste eller renne av. Ved håndtering av enkelt-
plater, husk at lange plater ikke skal løftes i endene 
og heller ikke skrape mot hverandre. Den beste måten 
er å henge dem i kantfalsen. Enkeltplater løftes opp 
på taket langs stag som festes i takfoten. Flytt platene 
langs stagene ved å skyve på platene fra siden. Ikke gå 
under platene når de løftes.

Dimensjonering

Takplatene leveres i standardstørrelser. For eksem-
pelvis takrenner, valmede tak og gjennomføringer 
må takplatene skjæres til på stedet. Takplatene kan 
skjæres til med en håndsirkelsag som egner seg for 
skjæring av takplater, eller med saks, nibblingsmaskin, 
figursag eller annet verktøy som ikke avgir varme når 
det brukes. 

1) Det er forbudt å bruke vinkelsliper med kutteskive. Det 
opphever automatisk pannenes overflategaranti. 

I tillegg til håndsirkelsag med passende blad, saks 
og nibblingsmaskin, trenger du en skrutrekker og et 
målebånd.

Beskytt takplaten under arbeidet fordi de skarpe 
skjæresponene kan skade overflaten.  

Løftestag

Eventuelt avfall fra boring eller kapping som utføres 
under montering, skal børstes nøye bort. Eventuelle 
riper i belegget samt synlige skjæreflater bør males 
over med utbedringsmaling. 

Arbeidssikkerhet

Bruk alltid arbeidshansker og beskyttelsesklær når du 
arbeider med platene. Se opp for skarpe kanter og 
hjørner. Ikke gå under platene når de flyttes. Sørg for 
at løftestroppene er tilpasset platenes vekt og at de 
er godt festet. Unngå håndtering av platene i sterk 
vind. Vær meget forsiktig når du forflytter deg, og bruk 
sikringsline og sko med myk såle. Alle gjeldende sik-
kerhetsbestemmelser må overholdes under arbeidet.

1
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Overlapping
~150mm

Takunderlagets lengde (L)

Sløyfe, f.eks.  
32 x 50 mm

Bestilling av tak

Ruukki leverer takmaterialene basert på de 
målene kunden har oppgitt. Du kan også selv 
lage en forenklet modelltegning med de viktigste 
målene. En tommelfingerregel er at lengden (L) 
på en takplate måles fra utsiden av den ytterste 
vindskien ved takfoten til midten av takåsen. 
For å komme frem til de riktige målene for 
bestillingen, er det best å kontrollere målene på 
alle takfall på flere steder.

Når det gjelder mansardtak, tenk på platens 
høyde og hvordan takets knekk påvirker målene. 
For mer informasjon fra vår tekniske support, se 
kontaktopplysningene på omslagets bakside.

Dimensjonering av utstikk

Dimensjoner utstikkenes lengde ifølge profil-
mønsteret for takpannen. Hvis platene ikke går 
opp jevnt med profilmønsteret, kan de lages av 
to deler eller ved å skjære av en ekstra lengde 
ved takåsen. Kontakt vår avdeling for teknisk 
support hvis du får problemer, se kontaktopplys-
ninger på omslagets bakside.

Mål taket og 
kontroller målene

Takplatene monteres i rett vinkel mot takfoten. 
Kontroller før montering hvor plant taket er, hva 
tverrmålet er og hvor rett takåsen og takfoten er. 
Kontakt vår avdeling for teknisk support hvis du 
får problemer, se kontaktopplysninger på omsla-
gets bakside.

Takunderlag

Start monteringen av takfolien langs takfoten 
oppå takstolene. Takfolien bør stikke minst 200 
mm utenfor veggen ved takfoten og gavlen. Heft 
først fast takfolien på takstolene. Avsluttende 
fastsetting gjøres ved å spikre på den ventilerende 
lekten i takstolenes retning. La takfolien ligge løst 
mellom takstolene. Ved takåsen legges takunder-
laget ifølge detaljbildene i denne monterings-
anvisningen (side 16). I tvilstilfeller, kontroller 
takåsløsningen for taket med den ansvarlige for 
bygningens konstruksjon. La takfolien overlappe 
ca. 150 mm i den vannrette skjøten. Hvis takfolien 
må skjøtes i lengderetning skal det gjøres ved 
takstolene med minst 100 mm overlapping.

Utstikkets lengde:
n x 350 mm (Tiilikainen)
n x 400 mm (Elite)
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Y

X

Lekte f.eks.  
32 x 100 mm

Lekte f.eks.  
2 x (22 x 100) mm

Forhøyning av 
gavlbeslag 

Bøybart 
takfotbe-

slag

Lekte

For profiltak holder det med en trelekte på 32 x 
100 mm eller ventilert stållekte (lengde 3700 mm) 
med takstolavstand 900 eller 1200 mm. Stållekten 
festes i takstolen eller ventilasjonsribben med 
skruer eller spiker.  Den nederste lekten i 
profiltak er cirka 10–15 mm og tykkere enn de 
andre lektene. Hvis du vil kontrollere hvilke 
lektetykkelser som skal brukes, ta kontakt med 
den ansvarlige for bygningens konstruksjon. 

Monteringen av lekte for profiltak påbegynnes 
ved samme takfot som monteringen av takpan-
ner på takflaten. Dette er viktig ved knekte tak 
der det kreves mønstertilpasning:

 

Y = avstand fra vindskiens utside til den andre 
lektens senter
X = avstand mellom de andre lektene fra senter 
til senter

Montering av gavlbeslag

For profiltak løftes eller forhøyes det ytre gav-
lbordet med en ribbe over lekten slik at den 
passer med overkanten på takpannen. I dette 
gavlbordet festes gavlbeslagene.

Heving av gavlbordet for de respektive produktene:

Montering av takfotbeslag

Ved profiltak kan du, om du vil, bruke et bøy-
bart takfotbeslag, eller ved reparasjonsarbeider, 
et spesialbeslag som passer for objektet. Monter 
eventuelle takfotbeslag før du monterer takpla-
tene. Takfotbeslaget festes foreløpig med galva-
nisert spiker eller skruer i takfotens retning på 
den første lekten. Takfotbeslaget festes perma-
nent når takplaten festes i takfoten. Monter tak-
fotbeslagene ende mot ende, ikke overlappende.
Obs!  Takfotbeslaget kan bøyes mot gavlbordet 
etter at takplaten er montert. 
Obs! Monter eventuelle vannrenner etter monte-
ringen av takplatene.

PRODuKT Y (mm) X (mm)

Elite 350 mm 400 mm

Tiilikainen 300 mm 350 mm

PRODuKT FORhøYNING (mm)

Elite ca. 60 mm

Tiilikainen ca. 40 mm
•	  

•	  
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Monteringsretning og -metode 

På åstak begynner monteringen av takpanner 
vanligvis ved gavlen, og på valmede tak alltid 
ved takutspringet. Platene rettes inn etter tak-
foten, ikke etter gavlen.

Takpanner kan monteres uavhengig av kapillær-
rillen, fra venstre til høyre eller motsatt. Når man 
arbeider fra venstre til høyre løftes den foregående 
platens kant opp, og kanten på neste plate skyves 
inn under denne. Dermed støttes den siste platen 
av den foregående platens tverrgående mønster, 
noe som hindrer at platen glir ned undre mon-
teringen. Dette underletter arbeidet på bratte tak 
eller ved montering av lange plater.

Takskruer og innfesting

Fest takpannen i lekten med skruer i profilbun-
nen. For trelekte brukes 4,8 x 28 mm selvborende 
skruer. For stållekte brukes 4,8 x 20 mm over-
lappskruer.

I den venstre overlappende kanten er det en 
kapillærrille som skal plasseres på undersiden.
 
I overlappingsskjøten skal platene festes i hver-
andre med selvborende skruer (4,8 × 20 mm) ved 
profiltoppen. Som overlappingsskrue kan man 
bruke vanlige selvborende skruer 4,8 x 28. Det 
finnes også spesielle overlappingsskruer, 4,8 x 20. 

I overlappingsskjøter er det ikke mulig å bruke 
tetninger. Eventuell ekstra tetning utføres ved å 
overlappe platene i sideretning etter bueinnde-
lingen.

Festeskruer 
(tre buer mot siden og to rader opp)

Overlappingsskruer 
(på buetoppen under raden) 

Forkantskrue festes i lekten gjennom hver profilbunn. 
Ved takåsen festes platen i lekten i annenhver profil-
bunn (2–3 skruer pr. plate). I takfotlekten ved annen 
hver topp.

Innfesting lekte. Innfesting av overlappskrue.

•	  

•	  •	  
•	  

•	  

•	  

•	  •	  •	  

•	  

•	  
•	  

•	  

•	  
•	  

•	  •	  •	  •	  

•	  

•	  

•	  
•	  •	  

•	  

•	  

•	  

•	  

•	  •	  •	  

•	  

•	  

•	  •	  

•	  •	  
•	  

•	  

•	  
•	  •	  

•	  

•	  
•	  

•	  •	  
•	  

•	 
•	 
•	 
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Innfesting av platene

Monteringsanvisningene for pannene er 
utarbeidet med hensyn til den løftekraft vinden 
kan utøve på platene, varmeekspansjon i det 
midtre området samt plateskjøtenes tetthet og 
utseende. 

Forflytning på taket

Ved forflytning på profiltak, sett føttene i 
"dalene" eller der lekten støtter pannene.

Montering av takpanner

(1). Fest den første takplaten med et overheng 
på 40-45 mm. Fest platen i ett hjørne med en 
takskrue og midlertidig i takåsen.

Obs! Når du monterer Elite, vær spesielt 
oppmerksom på dekningsbredden på overdelen 
slik at profilen ikke blir forskjøvet.

(2). Monter neste plate. Sett platene sammen i 
lengdeskjøten med takskruer gjennom buetop-
pen, under hvert langsgående mønster. Fest 
også platen midlertidig med en skrue i takåsen. 
Monter tre-fire plater på denne måten slik at de 
danner et platefelt.

(3). Løsne platefeltets skruer i takåsen og rett inn 
takplatene etter takfoten. Juster takoverhenget 
slik at det blir likt - cirka 40-45 mm.

1

2

*

3

•	  

•	  

•	  •	  

•	  

•	  

•	  
•	  

•	  
•	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  
•	  •	  

•	  •	  

•	  

•	  
•	  

•	  
•	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  
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(4). Rett inn platene og fest dem ved å skru dem 
fast dem først ved takfoten og så ved takåsen i 
bunnen av annen hver bue.

Fortsett deretter med neste plate ved å feste 
platene sammen i lengdeskjøtene. Rett inn og 
fest platene i flukt med takfoten (takoverheng ca. 
40–45 mm). Om nødvendig skal du løsne en del 
av skruene til tidligere lagte plater ved takfoten 
og takåsen mens du foretar innrettingen. Fortsett 
på denne måten over hele takflaten.

Vær spesielt oppmerksom på takplatenes dek-
ningsbredde. Platens overkant og nederkant bør 
ha like stor dekningsbredde. Fest til slutt platene 
i lekten ifølge skruanvisningene. Den endelige 
innfestingen utføres med disse skruene.

Ved sterk vind bør du være oppmerksom på
skruefordelingen i den foreløpige innfestingen i 
takfoten og takåsen.

Fjern aller rester etter kapping og boring
med en myk børste. Metallspon fra bearbeiding-
en av profilet kan ruste på belegget. Mal eventu-
elt over riper med utbedringsmaling.

Lengdeskjøting av profiler

Lengdeskjøting av takplater utføres ifølge bildet. 
Skjøting av takpanner gjøres alltid ved det 
tverrgående mønsteret. Overlapp skjøten med 
minst 250 mm ved det tverrgående mønsteret. 

Obs! Merk av høyderetningen for de første øvre 
platene ved hjelp av en innrettingslinje før du 
monterer platene. Da er det lettere å få platene 
riktig på plass. Kontroller dekningsbredden under 
monteringens gang. 

1.

3. 5. 7.

2.
4.

6.

overlapping 
>250 mm

4

•	  •	  

•	  

•	  

•	  
•	  

•	  
•	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  

•	  •	  
•	  •	  

•	  
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>200 mm

Bygge vinkelrenne

(1). Vinkelrennens bunn bygges med strølekte 
med samme bredde som rennebeslaget. Bygg 
bunnen på samme nivå som takflatens lekter. 
La det være ventilasjonsspalter på cirka 20 mm 
mellom bordene i vinkelrennen.

Skjær til takfotbeslaget og monter det i vinkelen 
på rennen.

(2). Sett rennebeslaget på plass og fest det med 
galvaniserte spiker. Ved skjøting bør vinkelrennen 
ha en overlapping på minst 200 mm. Bruk gjerne 
tetningsmasse for å tette overlappingen.

Skjær til og forme vinkelrennens nederkant etter 
takfotens plassering.

Lag anvisningslinjer vi rennebeslaget for å mar-
kere hvor takplatene skal plasseres i vinkelren-
nen. Minimumsavstand mellom anvisningslin-
jene som markerer takplatens posisjon skal være 
minst 200 mm.  Rennebeslaget skal gå minst 250 
mm under takplaten (se detaljbilde på side 19).

(3). Fjern beskyttelsesteipen fra universaltet-
ningen og legg tetningen på plass ca. 30 mm fra 
anvisningslinjene i retning mot kanten på ren-
nebeslaget.

(4). Monter de hele takplatene på plass. Vent 
med å montere platene som må kappes til.

~250 mm

1

2

4

3

•	  •	  

•	  

•	  

•	  
•	  

•	  

•	  



Monteringsanvisninger, Tiilikainen og Elite

11

(5). Mål og skjær til platen for vinkelrennen. 

Tips: Hvis det bare trengs noen få plater til 
vinkelrennen, kan du sette platene sammen 
midlertidig på bakken med takskruer. Merk av 
skjærelinjen og skjær alle plater samtidig!

Du får mer informasjon av vår tekniske support, 
se kontaktopplysningene på omslagets bakside.

6). Monter de tilskjærte takplatene. Kontroller 
under monteringens gang at takplatene følger 
retningsmerkingen i rennebeslaget.

Fest takplatene ved vinkelrennen med takskruer.

(7). Fortsett monteringen ifølge beskrivelsen 
ovenfor.

Fjern aller rester etter kapping og boring med en 
myk børste. Mal over riper ved behov.

7

6

5
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Vinkelrenne som slutter på takflaten

Takpannen under vinkelrennens nedre ende 
lages av to stykker. Dette må tas i betraktning 
ved dimensjoneringen. Monter først bunnplaten, 
deretter rennebeslaget og til slutt takplaten.

(1) Form først bunnplaten og monter den på 
plass.

(2) Form rennebeslaget og monter det på plass.

(3) Form og monter den øvre takplaten.
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Standardbeslag

1). Monter gavlbeslagene nedenfra og opp. La 
gavlbeslagene overlappe med minst 100 mm. 
Fest beslagene med selvborende skruer (med ca. 
1000 mm mellomrom) i gavlbordene og ovenfra 
i takplatene (med ca. 300–800 mm mellom skru-
ene). Overskytende deler skjæres av ved takåsen.

(2). På takåsplaten brukes universaltetning. Fjern 
beskyttelsesteipen fra tetningsbåndet og feste 
det på takåsplaten ca. 25 mm fra kanten. Sett 
tetningsbånd på begge kanter av takåsplaten. 
Obs! Du bør ikke feste skruene gjennom tetnings-
båndet.
Obs! Istedenfor universaltetning kan du bruke 
ventilerende takåstetning.

(3). Fest takåsplaten på takplaten ved hver tredje 
bue med selvborende skruer. Overlappingen på 
takåsplaten skal være minst 100 mm.

Eventuelle endestykker for valmede tak og 
takåsender, Y-skjøter og T-stykker skal festes i 
takåsplaten med skruer.

>100 mm

~25 mm

1

2

3
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Montering av gjennomføringer

Vi anbefaler at gjennomføringer utføres med en 
bunnplate som har samme form som profilen. 

Ved renoveringsarbeider kan man også bruke en 
universalmodell som er utstyrt med bunnplate og 
som kan gis ønsket form. Alle gjennomføringer 
og toppventilatorer inneholder et gjennom-
føringsstykke for takunderlag. Vi anbefaler at 
takgjennomføringer plasseres så nær takås eller 
tilgangsveier som mulig Hvis gjennomføringer må 
plasseres lengre ned på takflaten bør det monte-
res snørasbeskyttelse ovenfor gjennomføringene.

Et 110 mm gjennomføringsrør uten underbeslag 
brukes til ventilasjon av avløpsledning. I venti-
lasjonssettet for avløpsledningen finnes det en 
fleksibel adapter for ventilasjonsrør. Samme ven-
tilasjonsrør med underbeslag kan brukes for ra-
donventilasjon. Vi anbefaler ikke at ventilasjonsrør 
kombineres med luftkondisjonering.

Avløpsrøret til sentralstøvsuger består av et isolert 
75 mm rør med underbeslag, og inneholder en 
adapter for de vanligste modellene av sentral-
støvsugere.

For ventilasjon anvendes isolerte gjennomførings-
rør med underbeslag, vanligvis med diameter 125 
mm eller 160 mm. De finnes også i større størrelser. 
Kontroller rørets størrelse i ventilasjonstegningene.

Toppventilatoren brukes som utsugsvifte for kjøk-
kenvifte eller luftkondisjonering, og kan kobles 
til trinnløs styring av kjøkkenviften.

Nøyaktige monteringsanvisninger for alle typer 
gjennomføringer finnes i deres forpakninger.

Montering av underbeslag

Underbeslagene til runde rør, antenner osv. som 
føres gjennom taket, tettes med underbeslag av 
(Ø 40–350 mm). For renoveringsarbeid finnes det 
et gjennomgående underbeslag for montering 
senere (Ø 12–102 mm). Underbeslagene er utstyrt 
med en krage i aluminium/bly som kan bøyes til 
samme form som profilen, tettes med masse og 
festes med skruer.
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Takvedlikehold

Årlig vedlikehold
For å sikre optimal tilstand og lang levetid bør 
taket kontrolleres regelmessig. Regnvannet er 
normalt tilstrekkelig for å holde den malte over-
flaten ren. Men løvfall, kvister m.m. skylles ikke 
alltid bort av regnvannet og bør fjernes en gang 
pr. år. Takvinkler og regnvannsystem må også 
renses hvert år.

Vask
Skitne og flekkete flater kan vaskes med en myk 
børste og vann. Høytrykksspyler (opp til 50 bar) 
kan også brukes. Inngrodd smuss kan vaskes 
vekk fra malte flater med rengjøringsmiddel. 
Følg bruksanvisningen for rengjøringsmiddelet 
eller undersøk med produsenten om produktet 
egner seg. Smuss som er vanskelig å komme 
til kan tørkes vekke med en klut som er fuktet 
med white spirit. Skyll den malte flaten ovenfra 
og ned, slik at rengjøringsmiddelet skylles bort 
fullstendig. Skyll til slutt regnvannsystemet med 
vann.

Snørydding
Snøen blir vanligvis ikke liggende på malte tak, og 
dimensjoneringslasten for konstruksjonen over-
skrides altså ikke. Hvis det likevel blir nødvendig å 
redusere snøbelastningen, bør et lag med snø (ca. 
10 cm) ligge igjen på taket for å beskytte belegget.
Mer informasjon finnes i egne vedlikeholdsan-
visninger for taksikkerhetsprodukter. 

konTroller årlig:

Malingens tilstand på takpanner og blikk

Selvborende skruer tilstand og feste

Tetningenes tilstand

Gjennomføringenes tilstand, tetning og feste

Taksikkerhetsproduktenes tilstand og feste

Takrennesystemets tilstand og feste

At ventilasjonen i takkonstruksjonene fungerer

Ved behoV:

Fjern avfall

Vask taket

Fjern snø

Montering av brannluke

Brannluker monteres så nær takåsen som mulig, 
oppå takplaten. Brannlukens overside dekkes 
med stålplate som føres inn under takåsplaten. 
Fest brannluken med takskruer.

Skorsteinsplater

Skorsteinsplater monteres gjennom et hull med 
passende størrelse som tas ut i platene. OBS! Hvis 
skorsteinsplatene monteres etter takpannene, 
må pannene dekkes godt til helt opp til takåsen 
når arbeidet utføres. Skorsteinen skal utstyres 
med skorsteinsplate ved skorsteinsfoten eller 
over hele skorsteinen, og deretter dekkes over-
siden med en tynn stålplate som går fra skor-
steinsplaten og inn under takåsplaten.

Obs! Vær nøye med å beskytte taket hvis du utfører 
male- eller rappingsarbeid i etterkant av takinstal-
lasjonen. Eventuell sprut må fjernes umiddelbart før 
det tørker.
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Detaljerte produktbilder 1/2 

350 mm

350 mm

350 mm

350 mm

300 mm

Overheng
ca. 40-45 mm

F.eks.

400 mm

400 mm

400 mm

400 mm

350 mm

Overheng
ca. 40–45 mm

F.eks.

Lekteinndeling Tiilikainen
Avstanden fra takfotbordets utside til midten av 
andre lekte er 300 mm. Øvrige lekter, senter til 
senter 350 mm.
Takfotoverheng cirka 40–45 mm

Lekteinndeling Elite
Avstanden fra takfotbordets utside til midten 
av andre lekte er 350 mm. Avstanden mellom 
øvrige lekter er 400 mm.
Takfotoverheng cirka 40–45 mm
 

Obs! På saneringsobjekter må du kontrollere at detaljbildene er relevante i de enkelte tilfellene.
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Takås med universaltetning
1. Undertak  

(ventilasjonsåpning i takåsen ≥ 100 mm)
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Takfolieremse, bredde  ~400 mm
5. Profiltak
6. Skrue
7. Universaltetning
8. Takåsbeslag, rundt
9. Skrue
10. Ventilasjon (ved behov)

Takås med universaltetning
1. Undertak
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Profiltak
5. Universaltetning
6. Feste, i toppen på annen hver profil.
7. Takåsbeslag
8. Bjelkelag

Takås med ventilerende takåstetning
1. Takunderlag  

(ventilasjonsåpning i takåsen ≥ 100 mm)
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Takfolieremse, bredde ~400 mm
5. Takpanne
6. Skrue
7. Ventilerende takåstetning
8. Takåsbeslag, rundt
9. Skrue
10. Ventilasjon (ved behov)

Takås med ventilerende takåstetning
1. Undertak
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Profiltak
5. Ventilerende takåstetning
6. Feste, i åsen på annen hver profil
7. Takåsbeslag
8. Bjelkelag

Obs! På saneringsobjekter må du kontrollere at detaljbildene er relevante i de enkelte tilfellene.
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Detaljerte produktbilder 2/2 

Obs! På saneringsobjekter må du kontrollere at detaljbildene er relevante i de enkelte tilfellene.

Takfall
1. Takstol
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Le kte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Spiker
5. Profiltak
6. Skrue
7. Skrue
8. Undertak

Takvinkel
1. Takunderlag 

(Den nederste delen av takunderlaget i 
takrennens retning, takunderlagene overlapper 
på det nederste stykket.)

2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Bord for takrenne, f.eks. 32 x 100 mm
4. Rennebeslag
5. Universaltetning
6. Profiltak
7. Skrue
8. Takstol

Takfot
1. Takunderlag
2. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm 
4. Lekter 2 stk., f.eks. 22 x 100 mm
5. Takfotbeslag
6. Profiltak
7. Skrue
8. Skrue

Gavltakfot
1. Takunderlag
2. Nedre gavlbeslag (ved behov)
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Profiltak
5. Skrue
6. Gavlbeslag
7. Skrue (k300-k800 mm)
8. Skrue (~k1000mm)



Monteringsanvisninger, Tiilikainen og Elite

19

Obs! På saneringsobjekter må du kontrollere at detaljbildene er relevante i de enkelte tilfellene.
øvre takfot på pulttak
1. Takunderlag
2. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
3. Skrue
4. Takpanne
5. Universaltetning
6. Skrue, på annen hver topp.
7. Øvre takfotbeslag på pulttak
8. Skrue
9. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm

Takfot 
(øvre takfotbord, fagverk, innfelt)
1. Undertak
2. Lekter 2 stk., f.eks. 22 x 100 mm
3. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
4. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
5. Skrue
6. Profiltak
7. Skrue
8. Takfotbeslag
9. Skrue
10. Panel, f.eks. 21 x 95 mm
11. Øvre flens i innfelt fagverk
12. F.eks. kryssfinerplanke 10 x 50 mm

Gavltakfot 
(øvre takfotbord)
1. Undertak
2. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
3. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
4. Profiltak
5. Skrue
6. Gavlbeslag
7. Skrue
8. Skrue
9. Panel, f.eks. 22 x 100 mm
10. Nedre gavlbeslag
11. Kontinuerlig bjelke

øvre takfot på pulttak
(øvre takfotbord, fagverk, innfelt)
1. Undertak
2. Lekte, f.eks. 32 x 100 mm
3. Sløyfe, f.eks. 32 x 50 mm
4. Profiltak
5. Universaltetning
6. Skrue
7. Øvre takfotbeslag på pulttak
8. Skrue
9. Skrue
10. f.eks. kryssfinerplanke 10 x 50 mm
11. f.eks. øvre flens i innfelt fagverk
12. Panel, f.eks. 21 x 95 mm
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