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FORBEREDELSER
Før du går i gang og monterer Plannja-taket, er det viktig at du leser gjennom avsnittet ”Slik går du 
frem for å få et nytt tak!” i denne brosjyren. Der får du hjelp og råd om hvordan du tar mål av taket, 
hvilke underlag og materialer som er egnet, og mye annet.

VERNEUTSTYR
Følg alltid Arbeidsmiljølovens bestemmelser.

BEMANNING
Montering kan utføres av én person. Vi anbefaler imidlertid alltid å være minst to personer for å 
sikre trygg montering.

VERKTØY
Du trenger ingen spesialverktøy for å montere takplater. En skrumaskin kan imidlertid lette arbei-
det betraktelig. Platen klippes med en platesaks, nibbler eller sirkelsag. Bruk aldri vinkelsliper. 
Platens overflate kan bli skadet av sprut fra bladet.

TRANPORT, OPPBEVARING OG HÅNDTERING
I den grad det er mulig bør Plannja Flex lagres innendørs. Ved lagring utendørs må materialet dek-
kes med presenninger. Hvis det er fare for kondens, bør pakken oppbevares i hellende stilling. 
Sørg for god gjennomlufting.

GÅBARHET
Det er vanskelig å definere gåbarhet på profilerte tynnplater. Helt generelt gjelder det å være for-
siktig ved gange og arbeid på tak av tynnplater. Med gåbar plate menes en profil som tåler forsik-
tig gange uten at den blir skadet eller får skjemmende bulker. For sikkerhets skyld bør du alltid 
forsøke å gå på eller inntil lektene. Med Plannja Flex må du alltid gå i profilbunnen når du går på 
taket.
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Materiale Stål/Aluminium

Belegg Plannja Hard Coat Glossy 

Profilhøyde 25 mm  

Maks. høyde 55 mm

Platetykkelse 0,50 / 0,60 mm

Panelvekt 4,0 / 1,65 kg/stk.

Dekkende bredde 1100 mm

Total bredde 1185 mm

Dekkende lengde 700 mm

Total lengde 745 mm

Min. takfall 14° (1:4)
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MONTERINGSSKRUER
4,8x20 Til innfestning plate til tre
4,8x35 For festing av plate til plate samt plate til tre.
5,5x35 i aluminium mot trelekter, lakket aluminiumsskrue

GJENVINNING
Vær nøye med å plukke opp avklipte platebiter og skruer fra tak, renner og fra bakken når 
monteringen er ferdig. Materialet er 100 prosent gjenvinnbart og kan leveres på nærmeste 
gjenvinningsstasjon. Husk også å plukke eller koste opp nibblingsspon fra takplatene, da 
de kan skade overflatebelegget.

Art.nr. 312002
4,8x35

Art.nr 312001
4,8x20

Art.nr 312410
5,5x35

TEKNISK INFORMASJON

PROFILGEOMETRI
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Strö- och bärläkt

Bärläkt på takstol

A

B
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Delte plater Delte platerHele plater

MÅLING AV TAKET
Diagonalmåling og symmetri

Strøklekt 36x48 
c/c 600

Godkjent vannavledende underlag

Godkjent vannavledende underlag

Bord 
H=25

Bærelekt 
36x48

Bord 
H=25

Bærelekt 
36x48

Begynn med å kontrollere takets mål ved å måle 
diagonalene fra hjørne til hjørne. Hvis de ikke er 
like lange, er taket skjevt. Mindre avvik på 20–
30 mm kan skjules med gavlbeslagene. Hvis du 
vil at profilene skal fordeles symmetrisk over 
taket, bør du først måle takets lengde for å 
kunne bestemme bredden på den første og 
siste platen. 

Bærelektavstanden for Plannja Flex skal være 
348 mm og følge takpannens pannesteg. Avs-
tanden mellom den nedre kanten av bærelekten 
nærmest takfoten og nedre kant av andre 
bærelekten skal imidlertid alltid være 265 mm. 
Vær også oppmerksom på at bærelekten nærm-
est takfoten skal kompletteres med et 25 mm 
høyt bord. Bruk alltid et godkjent vannavle-
dende underlag, f.eks. Plannja Anticon Coverall.

A. Dimensjon på bærelekt hvis du monterer 
Plannja Flex på underlagstak av rupanel / kryssfi-
nér, minst 17 mm tykke, med underlagspapp 
samt strølekt 36x48 med c/c 600 mm.

B. Dimensjon på bærelekt hvis du monterer 
Plannja Flex på board eller duk. Takstolavstand 
c/c 600.

UNDERLAG FOR PLANNJA FLEX
Monteringsanvisningen illustrerer alt. A
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HÅNDTERING AV PLATER

MONTERINGSRETNING

La platene ligge i emballasjen til de skal 
monteres. Bær platen i langsiden.      

Vær forsiktig når platene løftes opp på ta-
ket ettersom en fallende plate kan forår-
sake stor skade.

Bær gjerne platen i langsiden der profiltrin-
net gir et godt grep.

Alternativ 1
Plannja Flex kan legges enten fra venstre
eller høyre. Begynn ved takfoten og arbeid 
deg mot mønet. Legg platene rad for rad 
og la platene overlappe vekselvis over og 
under hverandre. Plate nr. 3 legges altså 
under plate nr. 2 som vist på figuren, plate 
nr 4 legges så over plate 3, og annenhver 
over og under etter det. Hvis du vil at pro-
filtoppene på Plannja Flex skal  fordeles 
symmetrisk over taket, må du først måle 
opp takets lengde for å kunne bestemme 
startmålet slik at det blir likt ved begge 
gavlene.

Alternativ 2
Det er også mulig å montere Plannja Flex 
med et forskjøvet sideoverlapp. Enten be-
gynner man med platen som blir til overs 
(helfarget) som første plate på neste rad, 
som trolig må kappes enda en gang for å 
passe, eller så begynner man med en halv 
plate på annenhver rad. Også her legges 
platene annenhver over og under.

Alternativ 3
På bratte tak kan det være vanskelig å gå 
på platene. Da kan det være en fordel å 
begynne å montere Plannja Flex ved 
mønet og fortsette nedover, ettersom 
man da alltid har en bærelekt å gå på. I 
dette tilfellet må den første raden av plater 
kanskje kappes slik at de stemmer over-
ens med bærelekten. Tenk da på at den 
neste raden med plater må skyves inn 
under den overliggende raden. For øvrig 
utføres monteringen ifølge Alternativ 1.

Takket være sitt lille format og sin lave vekt kan 
Flex bæres og monteres av en person. 
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TAKFOTBESLAG

MONTERING AV DE 
FØRSTE PLATENE

Vindskien monteres med overkanten
i høyde med Flex-platens profiltopper. 
55 mm over lekt.

30 mm

c/c 500

Bøy opp platen hvis den er kappet

30VIKTIG!
Kontroller at de første platene legges langs med takfoten.

4,8x35

Takfotbeslaget festes med galvanisert spiker 
(eller skrue) i underlaget med avstanden 500 
mm. Tenk på at du eventuelt må montere ren-
nekroker før takfotbeslaget. Skjøting skjer over-
lappende med min. 100 mm. 

Legg den første platen og kontroller startmålet 30 
mm. Fest det øvre høyre hjørnet i profilbunnen og 
deretter det nedre høyre hjørnet. Legg den andre 
platen slik at de overlapper med en bølge. Fest to 
skruer på profiltoppen i sideoverlappet. Kontroller 
målet på 30 mm og fjern om nødvendig skruen i 
det øvre høyre hjørnet på den første platen og 
juster de to platene langs takfoten. 
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Festning i profilbunn
Festning i profiltopp

4,8x35

ETTERFØLGENDE PLATER

VINKELRENNE

Vannavledende
underlag
Takpapp

4,8x35

Plannja Flex-platen skal stikke ut minst 30-50 
mm over vinkelrennens kant. Alle plater som lig-
ger ved vinkelrennen, skal festes med skruer på 
utsiden av rennen. Rennen skjøtes med minst 
500 mm overlapp.

Fortsett montering av raden (over-under-over-
under osv.). Hvis takfoten er ujevn, monter 
sammen flere plater før de festes mot underla-
get. Når du begynner med neste rad, kan det 
være en fordel å begynne med skruene i profil-
toppen. Som grunnregel gjelder ”plate til plate” 
før ”plate til underlag”. Når du har lagt alle plat-
er, gå tilbake og monter de resterende skruene. 
Følg festeskissen nedenfor.

MØNE

TAKFOT
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4,8x35

GAVLBESLAG

Gavlbeslaget monteres over platekanten og 
skrus fast til vindskien med c/c 300 mm. Ved 
skjøting, klipp til ifølge bildet og skjøt 100 mm 
overlappende.

TETNINGSBÅND VED MØNE

4,8x35

Tetningsbåndet legges rett nedenfor kanten på 
den øverste Flex-platen. Det skjules senere av 
mønepannen.
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MØNEPANNE

Mønepannen klippes i enden slik at den passer 
over gavlbeslaget og skrus fast i Flex-platene på 
annenhver profiltopp.
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4,8x20

ENDELOKK

Endelokket klippes til om nødvendig, skyves inn 
på plass og skrus fast gjennom mønepannen.


