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Design som gör livet lättare
• Innehåll

Gratulerar! Du har just köpt ett Ruukki ståltak, den
bästa lösningen för bekymmersfritt byggande. Ruukkis
takprodukter är lätta att montera och underhålla, och
det färdiga taket är också en fröjd för ögat. På grund
av sin låga vikt är Ruukkis tak också idealiska för
renoveringsobjekt.
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Ruukkis högklassiga takprodukter utnyttjar de allra
senaste landvinningarna inom materialkompetens och
tillverkningsteknik. Detta tillsammans med vårt breda
urval av tidlösa modeller gör Ruukkis ståltak till den
bästa lösningen för husbyggaren.
Dessa monteringsanvisningar är avsedda för Ruukkis
Classic C och Ruukki Classic D.
Obs! I saneringsobjekt bör du kontrollera att
anvisningarna är tillämpliga från fall till fall.
Obs! Skydda taket noggrant om du gör målnings- eller
rappningsarbeten efter takinstallationen. Eventuella
stänk måste tas bort genast innan de torkar.

De monteringsmetoder som presenteras i monteringsanvisningarna är avsedda som riktlinjer.
Vilken monteringsmetod som krävs kan variera något beroende på taktyp eller land där
installationen görs.
Följ byggnadskonstruktörens instruktioner vid arbetet. Vår tekniska support ger dig råd vid
behov. Om Ruukkis monteringsanvisningar och originalanvisningarna för produkter som
levereras av en underleverantör skiljer sig från varandra, är det produktens originalanvisningar
som ska följas.
För instruktioner, uppdateringar och fler tips om montering, besök vår hemsida
www.ruukkitak.se.
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Stående falstak, materialer och tillbehör
Classic C			
produkt

classic c

Classic d

Artikelnummer

SR35-475C

SR35-475D

Falshöjd

32 mm

32 mm

Täckande bredd

475 mm

475 mm

Total bredd

505 mm

505 mm

Min längd

800 mm

800 mm

Max längd

12 500 mm

12 500 mm

Min. lutning

1:7 (8°)

1:7 (8°)

Tjocklek

0.60 mm

0.60 mm

Vikt

6.16 kg/m²

6.16 kg/m²

Försälgningsenhet

m²

m²

Beläggning

Pural Matt

Pural Matt

Material		

Toleranser

Varmförzinkad stål
Zinkhalt minst
Belagd ståltunnplåt

Produkt
Material

EN 10346
275g/m²
EN 10169-1
EN 10169-2

EN 508-1
EN 10143

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7.

1.

8.

2.

11.

9.

3.

4.

10a.

10b.

5.

6.

11.
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Nockplåt, slät
Fotplåt, ställbar
Vinkelränna, slät
Gavelbeslag
Väggskiva
Pulpetnock
Väggskiva, Classic
Nocksöd
Skarvbeslag
a. Skruv 4,8 x 28 mm
b. Skruv 4,8 x 23 mm
Frånluftshatt

Classic D
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Mottagning av vara

Arbetssäkerhet

Försäkra dig om att varorna levereras enligt beställning
och att alla varor som anges på fraktsedeln finns med.
Eventuella defekter eller fel i leveransen samt eventuella
transportskador måste antecknas på fraktsedeln och
omedelbart rapporteras till Ruukki eller återförsäljaren.
Reklamationstiden är 8 dagar från leveransen. Företaget
påtar sig inget ansvar för kostnader i samband med
utbyte av produkter som har monterats på annat sätt än
vad som har beskrivits i dessa anvisningar.

Använd alltid arbetshandskar och skyddskläder när
du arbetar med plåtarna. Se upp för vassa kanter och
hörn. Gå inte under plåtarna när de flyttas. Se till
att lyftlinorna är anpassade till plåtarnas vikt och att
de är ordentligt fastsatta. Undvik att handskas med
plåtarna vid stark blåst. Var ytterst försiktig när du
förflyttar dig och använd säkerhetslina och skor med
mjuk sula. Alla gällande säkerhetsbestämmelser måste
iakttas under arbetet.

Lossa och hantera leveransen
Takplåtarna lossas från lastbilen till jämnt underlag.
Placera 200 mm höga stöd under plåttraven med en
meters mellanrum. Under normala förhållanden kan
travar med takplåtar förvaras antingen med eller utan
emballage i ungefär en månad. Vid längre förvaring
måste travarna skyddas och placeras på ett sluttande
underlag så att eventuellt vatten mellan dem kan
dunsta eller rinna av. Vid hantering av enskilda plåtar,
kom ihåg att långa plåtar inte får lyftas i ändarna
och inte heller skava mot varandra. Bästa sättet är att
hänga dem i kantfalsen. Enstaka plåtar lyfts upp på
taket längs stag som fästs i takfoten. Flytta plåtarna
längs stagen genom att skjuta på plåtarna från sidan.
Gå inte under plåtarna vid lyft.

Dimensionering
Takplåtarna levereras i standardstorlekar. För exempelvis
vinkelrännor, valmade tak och genomföringar
måste dock takplåtarna skäras till på plats. Takplåtar
kan skäras till med en handcirkelsåg som är lämplig
för skärning av takplåtar, med sax, nibblingsmaskin,
figursåg eller annat verktyg som inte alstrar värme när
det används.

1

1) Det är förbjudet att använda vinkelslip med skärskiva.
Det upphäver automatiskt pannornas ytgaranti.
Förutom en handcirkelsåg med lämpligt blad och sax
eller nibblingsmaskin behöver du en skruvdragare och ett
måttband.
Skydda takplåten under arbetet eftersom de vassa
skärspånen kan skada ytan. Eventuellt skräp från borrning
eller kapning som utförts undermonteringen borstas bort
noggrant. Eventuella reporpå beläggningen och synliga
skärytor bör målas över med bättringsfärg.
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Beställning av tak
 uukki levererar takmaterialet baserat på de mått kunden
R
har uppgett. Du kan också själv göra en förenklad
modellritning med de viktigaste måtten. En tumregel är
att längden (L) på en takplåt mäts från utsidan av den
yttersta vindskivan vid takfoten till mitten av takåsen. För
att komma fram till de rätta måtten i beställningen är det
lämpligt att kontrollera måtten på alla takfall på flera
ställen.
När det gäller mansardtak, tänk på plåtens höjd och hur
takets brytning påverkar måtten. Mer information från vår
försäljning, se kontaktuppgifter på omslagets baksida.

Tak
un
d

erl
age
ts l
än
gd
(

L)

Mäta taket och kontrollera måtten
Takplåtar monteras rätvinkligt (90 grader) mot takfoten.
Kontrollera, före montering, hur rakt taket är, vad
tvärmåttet är och hur rak takåsen och takfoten är. Vid
problem, kontakta vår försäljning.

Takunderlag
C lassic kräver alltid någon typ av underlagstäckning och
kan antingen monteras på bärläkt eller direkt på ett plant
underlag. Maximalt avstånd mellan bärläkten är 400 mm.
Obervera att eventuella ändskarvar hos Classic måste
hamna ovanpå bärläkten. Underlaget måste vara i god
kondition. Kontrollera om det finns skador på
underlagspappen eller eventuell panel. Reparera där det
behövs och räta upp eventuella ojämnheter.

Underlagstak av board eller plastfolie plus bärläkt av trä

Underlagstak av board eller plastfolie plus värläkt av stål

Obs! Anvisningar som följer i monteringsanvisningar visa
endast ett underlag, men illustrationerna här bredvid
visar alla underlag för Classic.

Underlagstak av spontade bräder eller plywood med
underlagspapp plus ströläkt och bärläkt av trä

Underlagstak av spontande bräder eller dylikt med
underlagspapp. Underlagets minsta tjocklek 22 mm.
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Bärläkt
Bär
läk
t

~2

00-

300

mm

Bärläktkt
		

Takstolar (mm)

Bärläkt 200 mm
Bärläkt 300 mm

600

900

1200

22X100
22X100

22X100
25X100

32X100
32X100

Infästning

Classic-skruv
för trä
4,2 x 25 SS

Classic-skruv
för stål
4,2 x 19 SS

Överlappsskurv
skruv
4,8 x 23

Borrande
skruv i
4,8 x 28
för bärläkt

Inledande monteringsanvisning
Börja ALLTID motering av Classic takplåtar från höger.
Beroende på takets egenskaper kan takytans första plåtar
i vissa fall vara mycket små. I sådana fall, se till att den
första plåten är exakt monterad.
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Lägga taket
Innan den första takplåten läggs, montera Classic
takfotsbeslag. Classic takfotsbeslag monteras rakt och fästs
först med galvaniserad spik eller Classicskruvar på den
första läkten. Du kan kontrollera att takfotsbeslaget har
riktats rätt genom att till exempel märka ut en rak linje
längs takfoten med en riktningslina. Takfotsbeslaget
monteras med överlapp på 50 mm.

Vid montage på läkt ska dämpningslist monteras under
varje plåt vid plåtens mitt. Dämpningslisten måste börja
från näst lägsta läkten och sluta vid näst högsta läkten.
Syftet med dämpningslisten är att minska bullret som kan
orsakas av vind och regn.

Takplåtar läggs alltid i takfotens riktning. Lägg den
första plåten vid takytans högra kant så att takplåtens
nedre omvik träs över takfotsbeslaget och skjut sedan
takplåten rakt uppåt. Kontrollera att takplåten riktats in
ordentligt så att efterföljande takplåtar kommer i rätt
position.

Fäst först takplåten med bara en Classic-skruv vid
plåtens nedre hörn.
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Fäst skruvarna mitt i de rektangulära hålen i takplåten.
Skruvarna som går genom takfotsbeslaget håller den på
plats. Var uppmärksam på åtdragningen och
åtdragningsriktningen. Skruvar som har dragits åt för
mycket hindrar plåtarnas värmeexpansion. Skruvas inte
skruvarna in rakt hindras takplåten som läggs ovanför
fästremsan från att nå ända fram till falsens nederkant.

Var ytterst noggrann vid montering av den första plåten.
Får man den första takplåten att ligga rätvinkligt mot
takfotsbeslaget så blir läggningen av resten av plåtarna
lätt. Den räta vinkeln (90 grader) kan bestämmas med
ett rätvinkligt vinkeljärn vars sidor måste ha följande
längdmått:
A = 3 meter
B = 4 meter
C = 5 meter
Märk ut mått A på takplåten och mått 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. Sätt fast plåten
med fästremsan på varje läkt.
Plåtens andra kant fästs först när vindskivebeslaget har
monterats. Tills dess, se till att plåten sitter fast.
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Fästa Classic-modellen
Den första och den sista takplåten i full storlek i varje
takyta sätts fast på varje läkt med plåtens fästremsa.
Börja nere vid takfot och gå upp mot nocken. Maximalt
avstånd mellan skruvarna är 400 mm.
Ovannämnda fästningsprinciper gäller för byggnader
som är belägna på jämn mark med ett kortaste vågrätt
mått (b) på högst 12 meter och höjd (h) på högst 15
meter. Vid andra tillämpningar, som t.ex. byggnader
belägna i ytterskärgården, kontakta konstruktören
avseende avståndet mellan fästpunkter.

–– = infästningsarea

Ta bort skyddstejpen från den monterade plåtens fals.
Montera den andra takplåten så att plåtens omvik träs
över takfotsbeslaget och plåtens längsgående fals
placeras ovanpå föregående plåts längsgående fals.
När plåten är på rätt ställe, skjut den mot takåsen.

Tryck fast takplåtens fals från takfoten till takåsen.
Sedan du har tryckt fast falsen, ta bort skyddstejpen
från falsen.

Sedan du har låst falsen, justera takplåtarna försiktigt så
att deras nedre kanter ligger i linje, till exempel med en
gummiklubba. Fortsätt att lägga plåtarna på det sätt som
beskrivs ovan.
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Bygga takvinklar
Bygg botten på takvinkeln på samma nivå som takytans
läkter. Lämna ventilationsspalter på cirka 20 mm mellan
takvinkelns läkter. Skär till takfotsblecket och montera
det i hörnet på takvinkeln.

Montera fast vinkelrännan. Fäst först plåten med
galvaniserad spik eller Classic-skruvar.
Vinkelrännan bör ha en överlappning på minst 200 mm.
Man rekommenderar användningen av tätningsmassa
för att täta överlappningen.
Infästningsbeslag skruvas till underlaget, här i läkten,
med ett avstånd mellan skruvarna på 300 mm.
Dessutom placeras ett tätningsband under beslaget.

_ 200 mm
>

Minimiavståndet mellan dessa anvisningslinjer (som
visar takplåtarnas position) måste vara minst 200 mm.
Vinkelrännan måste nå minst 250 mm under takplåten.

Skär till och forma vinkelrännan efter takfotens
placering. Ändarna på vinkelrännan måste vikas ner
30 mm bortom takfoten. Bocka sedan ändarna över
takfotsbeslaget.
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Montera takplåtarna fram till takvinkeln. Skärningsvinkeln
för takplåtar som ska monteras i en takvinkel
kan kopieras, till exempel med en trekantig mall.

Rita skärningslinjen på plåtens baksida. Obs! Se till
att skärningens storlek och form är den avsedda.
Skär plåten från baksidan.
Obs! Räkna med att plåten ska förses med ett omvik på
30 mm för att träs på infästningsbeslaget. Klipp plåten
och bocka med en falstång.

Montera de skurna takplåtarna fram till takvinkelns topp.
Om nödvändigt, justera den trekantiga mallens form.

Avsluta genom att borsta bort skräp från klippning
och borrning med en mjuk borste. Bättra på målningen
vid behov.
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Montera en takplåt som monteringsstöd i hörnet av
takvinkeln. Justera stödtakplåten till rätt vinkel. För
mer information om justering av stödplåten, se montera
taket (s. 8). Fäst stödplåten på läkterna med flera
Classic-skruvar. Rita en anvisningslinje på läkten
längs stödtakplåtens kant.

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

Se till att vinkeln på den trekantiga mallen är den
avsedda. Skär till den första takplåten med rätt storlek
och vinkel. Gör omviket och trä plåten på infästningsbeslaget och skruva fast plåten vid takåsen med en
Classic-skruv.

Tryck fast nästa takplåt på falsen på föregående plåt.
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Mät avståndet till monteringsstödplåten från falsens
över- och nederkant. Justera avståndet vid nedre
kanten så att det blir detsamma som avståndet vid
överkanten genom att vrida de vidhängande plåtarna
runt fästskruven.

När plåtarna ligger i linje med monteringsstödplåten, fäst
dem med Classic-skruvar.

Mät, forma och montera resten av takplåtarna som ska
monteras i takvinkeln. Kontrollera 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 vinkeln på takvinkeln och
justera den trekantiga mallen vid behov.
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Ändskarvar
Maxlängden på takplåtar av Classic-typen är 12.5 meter
(rekommenderad maxlängd för Sverige 10 meter).
Längsgående ändskarvar behövs för takytor som är
längre än 10 meter. Om fler än en längsgående ändskarv
behövs på en takyta rekommenderas det att
dessa ändskarvar placeras växelvis på ett avstånd på en
tredjedel av takytans längd, dock minst på 800 mm
avstånd från varandra. Vartefter monteringen pågår, var
uppmärksam på hur plåtarnas ändskarvar löper.
Vid problem, kontakta vår tekniska hjälp.
Fäst takplåten som kräver ändskarvar på läkten med
Classic-skruvar. Montera skarvplåten vid takplåtens
ände. Sätt fast skarvplåten med tre Classic-skruvar.

Använd gummiklubban för att slå på falsarna på båda
takplåtarna för att minska falsarnas storlek så att plåten
som ska placeras ovanför kan sättas på plats.
Skär falsens skyddstejp där ändskarven ska placeras.
Ta inte bort tejpen förrän plåten som ska placeras
ovanpå har monterats fast.

När två plåtar ska ändskarvas, för in handen i omviket i
den övre plåten och se till att omviken i de båda plåtarna
griper tag i varandra. Skjut sedan den övre plåten uppåt
i takfallets riktning och tryck ner skarven.
Obs! Under alla ändskarvar måste det finnas en regel
utom då Classic monteras direkt på ett plant underlag.
Om ändskarvar skall användas på taklutningar mellan
8 och 14 grader erfordras tätning med tätmassa i
ändskarvens hörn.
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Lås båda takplåtsfalsarna genom att slå (med en
gummiklubba) plåtens inre hörnkant bredvid falsen.

Avsluta den överlappande ändskarven genom
att försiktigt klämma bägge falsarna med en tång.
Sätt fast plåten. Ta bort skyddstejpen från falsen.
Fortsätt med montaget enligt beskrivning.
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Bygga takvinklar som slutar innanför takytan
Montera takplåtar i full storlek fram till hörnet på
takvinkeln som slutar inom takytan (t.ex. en takkupa).
Vid takkupan består montering av takplåtarna av två
delar: från takfoten till takvinkeln och från takvinkeln
till takåsen. Forma den första plåten så att den följer
takkupans struktur optimalt. Montera fast plåten.

Montera takkupans takfotsbeslag.

Montera fast vinkelrännan. Rita på vinkelrännan
hur den ska skäras och bockas. Bocka till vinkelrännans
övre kant på andra sidan om takkupan vid takåsen.
Forma vinkelrännans nedre kant mot takplåtens lodräta
fals och efter takfotsbeslaget. Det rekommenderas
att vinkelrännans ändar bockas över takfotsbeslaget.
För mer information om bockning av vinkelrännan,
se Bygga takvinklar (s. 9).
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Kläm ut tätningsmassa på takplåten som ska täckas av
vinkelrännan. Fäst först vinkelrännan med galvaniserad
spik eller Classic-skruvar. Kläm på takplåtens lodräta
fals åtminstone på längden på ändskarven.
För mer information om att bygga överlappningar, se
Ändskarvar (s. 14).
Montera infästningsbeslag och Classic enligt s.10-11.

Montera takplåtar fram till takkupans kant. Fäst inte
den sista plåten utan tryck helt enkelt fast den i falsen.
Denna plåt bör inte fästas innan takkupans andra
vinkelränna har monterats.

Montera takplåtarna under takkupan. Forma den första
takplåten så att den följer takkupans form.
Sätt fast plåten.
Montera takfotsbeslaget på takkupan.
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Montera vinkelrännan enligt beskrivning tidigare.

Mät plåtarnas löpmönster under takkupan. Kopiera
löpmönstret på läkten upp till takkupans takås.

Börja med att montera plåtar utifrån plåten som senast
monterades vid takkupans takås. Kontrollera hur rakt
plåtarnas riktning är med anvisningslinjerna som har
ritats på läkten. Fäst färdigt takplåtarna som monteras
i takvinkeln med självdragande skruvar.
Montera takplåtarna på takkupan. För mer information
om monteringen, se Bygga takvinklar (s. 10).
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Gavel och takås
Takplåtar monteras på takytan så länge plåtarna kan
skruvas på läkt.

Rita takytans gavellinje på plåten som skjuter ut över
ytans kant. Skär till plåten, inte vid den ritade linjen,
utan 30 mm från linjen i takytans riktning.

Om plåtarna närmast gavlar behöver längdkapas måste
kanten vikas 30 mm. Använd en falstång eller placera
plåten mellan två bräder och bocka kanten med
plasthammare.
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Montera den kapade och bockade takplåten. Fäst den
yttersta kanten vid gaveln provisoriskt med några
skruvar med fästbleck som håller plåten på plats, tills
gavelbeslaget monteras. Fästblecket kan klippas från
spill.

Montera fast gavelbeslaget. Skär till och forma
gavelbeslaget övre ände. Fäst beslaget med
självdragande skruvar på läkten genom takplåten.
Fäst beslaget var 400:e-600:e mm (beroende på
avståndet mellan läkterna). Fäst även beslaget på
vindskivan var 400:e mm. Gavelbeslaget måste
överlappas med minst 100 mm.
Obs! Tätband 3x10 monteras mellan gavelbeslag och
Classic.

Montera gavelbeslaget på motstående takyta.
Innan nockplåten kan monteras måste nockstöd
skruvasfast på takplåten. Märk ut nockstödets kant på
takplåten. Montera inte nockstödet på den ritade
linjen, utan 20 mm ovanför den i takåsens riktning.
Nockstöd fästs på takplåten med två självdragande
skruvar (Obs: inte på läkten). Mellan nockstödet och
takplåten placeras ett tätband eller tätmassa. Ska
nocken inte vara luftad monteras ett profilerat
tätband, se detalj (s.21).

Fäst nockstödet. Fäst nockplåten med självdragande
skruvar på takåsens nockstöd med ett avstånd på högst
300 mm. Nockplåtens överlappning måste vara minst
100 mm, och tätas i skarv med tätmassa.
Obs: fäst inte ihop delar av nockplåten, eftersom detta
förhindrar nockplåtens temperaturrörelser.
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Genomföringar
Det rekommenderas att genomföringar placeras så nära
taknocken som möjligt. Om genomföringar måste placeras
lägre ned i takytan bör snörasskydd monteras ovanför
genomföringarna.
Märk ut hålets position mellan läkten med mallen som
levereras med genomföringen. Skär ut hålet för
monteringen av genomföringen.

Rita hålet som behövs till packningen på takunderlaget
och skär ut ett hål.
Syftet med packningen på takunderlaget är att lyfta upp
underlaget och på så sätt leda bort eventuell fukt från
genomföringen.

Tryck packningens spetsar genom takunderlaget. Kläm ut
tätningsmassa mellan packningen och takunderlaget. Lyft
takunderlaget med packningen mot läktens nedre yta.
Fäst takunderlagets packning på läkten med skruvar.
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Kläm ut tätningsmassa på packningen på genomföringens
bottenplatta.

Bred ut tätningsmassan under bottenplattan så att en
jämn och tät fog skapas mellan takplåten och
bottenplattan. Om nödvändigt, kläm ut mer
tätningsmassa på fogen.
Tryck fast bottenplattan. Fäst bottenplattan på takplåten
med skruvarna som levereras med genomföringen.
Se på genomföringens förpackning för mer specifik
information om fästordningen för skruvarna. Dra inte åt
skruvarna för hårt. Om skruvarna dras åt för hårt kan
bottenplattan spricka i sträng kyla.

Placera genomföringsröret ovanpå bottenplattan.
Fäst det med en skruv. Montera röret lodrätt med ett
vattenpass. Fäst de återstående skruvarna. För mer
specifika monteringsanvisningar för genomföringar,
se genomföringens förpackning.
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Brandluckor
Det rekommenderas att brandluckor monteras så nära
taknocken som möjligt. Se till att hålet som görs till
brandluckan inte placeras direkt på en takstol. Märk ut
hålets position genom att placera brandluckan ovanpå
takplåten så att den täcker tre takplåtsfalsar. Förutom att
märka ut hålets position, rita också en linje som visar
brandluckans nedre kant.

Skär ut ett hål för brandluckan, inte enligt ritningen utan
cirka 30 mm innanför den. Bocka upp plåtens kanter vid
de ritade linjerna. Såga av läkten vid hålet.

Gör ett korsformat snitt i takunderlaget och vik
underlagsremsorna ovanpå taket. Fäst remsorna med en
fästmassa eller med självdragande skruvar.
Fäst delar av stödbleck cirka 20 mm ovanför linjen som
ritats vid brandluckans nedre kant. Fäst också delar av
stödbleck runt brandluckan och vid takåsen.
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Lyft brandluckan på plats och fäst sidorna på takplåten
med självdragande skruvar (4 skruvar/sida). Fäst
brandluckans övre och nedre ändar på stödblecket med
självdragande skruvar (4 skruvar för varje ände).

Är det inte möjligt att montera brandluckan vid taknocken
måste brandluckans ovansida kopplas ihop med taknocken
med förlängningar av plåt. Montera brandluckan enligt
beskrivning nedan. Plåtförlängningen stöds i mitten genom
att montera stödbleck där läkten går. Montera plåtförlängningen ovanför brandluckan med en överlappning på
minst 200 mm.
Fäst plåtförlängningen i sidorna på takplåten med
självdragande skruvar (4 skruvar/sida) och i mitten på
stödblecket. Fogen mellan brandluckan och plåtförlängningen fästs på stödblecket med självdragande
skruvar (8 skruvar per överlappning).
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Ställbar fotplåt
Denna produktanvisning är avsedd som tilläggsinformation till monteringsanvisningar för Classic-tak.
Ställbara fotplåtar används på nedre takfoten och i
brytningen på mansardtak med Classic modell C och D.
På takfoten skyddar den vikta fotplåten gavelbrädan mot
vattenstänk och underlättar montering av hängrännans
krokar på rätt höjd.

Montering av fotplåt
Montera fotplåten innan du monterar första takplåten.
Fäst fotplåten preliminärt med galvaniserad spik eller
skruvar i takfotens riktning på den första läkten. Du kan
försäkra dig om att fotplåten är rak genom att t.ex. rita
en rät linje på takfoten med hjälp av märklina. Montera
fotplåtarna ände mot ände, inte överlappande. Fotplåten
fästs slutgiltigt i samband med att takplåten fästs i
takfoten.

Montering av hängrännor
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1.

Vik fotplåtens nederdel i takplåtens riktning vid
systemhålen (ca 90˚).

2.

Fäst krokar och hängränna enligt tillverkarens
anvisningar.

3.

Vik tillbaka fotplåtens nederdel (ca 90˚).

Monteringsanvisning, modell Classicc

Detaljerade produktbilder 1/3

Läktindelning på Classic-tak

26

Monteringsanvisning, modell Classicc

• Detaljerade produktbilder 2/3
Taknock
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

≥ 100 mm

Takunderlag
Träribba, t.ex 32x50
Läkt
Takfolieremsa, bredd ca 400 mm
Classic-tak
Fäste
Nocstöd
Nockplåt
Fäste, 2 st, ej för läkt
Fäste, högst K1000
Ljudisoleringsband
Ventilationsgaller i byggnadsgavel

Om du använder ventilerande takunderlag kan du
eliminera takfolieremsan och dra hela takunderlaget
(1) över nocken. Takunderlaget monteras enligt
tillverkarens anvisningar.
Gavelvindskiva
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Takunderlag
Fäste, ca K1000
Läkt
Classic-tak
Ljudisoleringsband
Gavelbeslag
Fäste

Gaveltakfot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Takunderlag
Träribba, t.ex. 32x50
Läkt
Ljudisoleringsband
Fotplåt
Classic-tak
Fäste (enligt monteringsanvisning)
Fäste

Obs!
I saneringsobjekt måste du kontrollera att
anvisningarna fungerar / är tillämpliga från fall till fall.
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Deltaljerade produktbilder 3/3
Takfot på pulpettak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Takunderlag
Läkt
Fäste, ca K1000
Classic-tak
Nockstöd
Fäste, 2 st, ej för läkt
Övre takfotsbeslag för pulpettak
Fäste, högst K1000
Träribba, t.ex. 32x50
Fäste
Ljudisoleringsband

Högdel väggskiva
1. Skarvbeslag
2. Nockstöd
Vid behandling av väggarna (målning/rappning)
ska taket skyddas noggrant mot stänk. Rengör ytan
omedelbart om det ändå stänker på beläggningen.

Högdel sida, väggskiva
1. Skarvlist på längsida
Vid behandling av väggarna (målning/rappning)
ska taket skyddas noggrant mot stänk. Rengör ytan
omedelbart om det ändå stänker på beläggningen.

Obs!
I saneringsobjekt bör du kontrollera att anvisningarna
är tillämpliga från fall till fall.
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Montering av beslag i brytning på mansardtak

Ställbar fotplåt

När du monterat takplåtarna på mansardtakets nedre
del, monterar du nockstödet högst upp på takplåten.
Vik nederdelen på fotplåten i mansardtakets brytning
så, att den vilar på nockstödet.
Montera fotplåten i rak linje och fäst den preliminärt
med galvaniserad spik eller skruvar i första läkten
efter mansardbrytningen. Fäst fotplåtens nederdel
i nockstödet med självborrande skruvar. Fortsätt
monteringen av takplåtarna enligt tillverkarens
anvisningar.

Nockstöd Classic

När det gäller mansardtak, tänk på plåtens höjd
och hur takets brytning påverkar måtten. Mer
information får du från Ruukkis tekniska support, se
kontaktuppgifter på omslagets baksida.

Valmad nock
Vid valmade nockar måste nocktätprofilen (3) klippas
till för hand från den långa nockprofilen, så att
den passar in mellan Classicfalsarna (1). I övrigt är
montering och infästning det samma som vid en vanlig
nock, enligt tidigare beskrivning.l,
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Högdel väggskiva mot stenvägg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Takunderlag
Läkt
Träribba, t.ex. 32*50
Träribba, t.ex 32*50 k500
Classic-skruv
Nockstöd
Fäste, 3 st / tätningsbeslag, infästning endast i
Classic-plåten (rörelsemån)
8. Classic-tak
9. Skarvbeslag
10. Fäste

1

4

9
7

4

10

5

6

8
2

Vid behandling av väggarna (målning/rappning)
ska taket skyddas noggrant mot stänk. Rengör ytan
omedelbart om det ändå stänker på beläggningen.

3

1

När du behöver klippa bort en del av
plåten vid skärmtak, klipp takplåten 35 mm
längre än takfallet för att få vikmån och vik
underkanten så den blir likadan som de
färdigvikta.
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•

•
•
•
•
•
•
•

•

Takunderhåll

Kontrollera följande årligen:

Årligt underhåll
För att tillförsäkra optimalt skick och lång livslängd
bör taket inspekteras regelbundet.

Att takkonstruktionens ventilation fortfarande
fungerar
Regnvattenssystemens skick och fäste
Taksäkerhetsprodukternas skick och fäste
Genomföringars skick, tätning och fäste
Packningars skick
Självdragande skruvars skick och fäste
Måleriarbetets skick på takplåtar och bleck

Borttagning av löv m.m.
Regnvattnet brukar räcka till för att hålla den målade
ytan ren. Men fallande löv, kvistar, m.m. sköljs inte alltid
bort av regnvattnet och bör rensas bort en gång per år.
Takvinklar och regnvattenssystem behöver också
rensas varje år.
Rengöring
Smutsiga eller fläckade ytor kan tvättas med en mjuk
borste och vatten. Högtryckstvättar (upp till 50 bar) kan
också användas. Mer envis 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 för att få bort allt rengöringsmedel.
Slutligen måste regnvattenssystemen sköljas med vatten.

Vid behov:
•
•
•

Rengör taket
Ta bort snö
Ta bort löv, kvistar m.m

Borttagning av snö
Snö brukar falla 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.
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Denna broschyr har granskats på noggrannast möjliga vis. Vi kan dock inte ansvara för eventuella
felaktigheter eller för direkta eller indirekta skador som föranleds av felaktig tillämpning av uppgifterna i
broschyren. Rätten till ändringar förbehålles.
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