Monteringsanvisning Taksystem/Shingel
Underlagspappen, som er med i leveransen må være montert.

1. Spikre fast forkantblekket i forkant av taket. (Følger med i beslagspakken.)
2. Finn senter på taket. Begynn leggingen i senter å gå ut mot sidene.
3. Begynn med å legge ut den kombinerte fot- og møneremsen langs nedkant av taket.
Hvis det er gradrenne på bygget må denne dekkes med et underlag først. Bruk fotplaten,
del den i 3 deler og ta av beskyttelsesfolien. Bøy den i midten og spikre cc 60 mm med
2,1 x 20 mm pappspiker i overkant og på sidene, ikke i underkant. Overlapp med 50 mm.
4. Fjern folien på baksiden, legg fotplaten langs takfoten og press ned.
Spikre i limfeltets overkant på fotplaten med cc 100 mm med, bruk 2,1 x 20 mm pappspiker.
5. Legg første shingelraden på fotplaten fra senter av taket. Fjern folien på baksiden. ( Spissen på
shingelpaleten skal overlappe fotremsens skjøter.) Spikre hver plate med 2 stk. 2,1 x 20 mm
pappspiker i innsnittets underkant.
Ved eventuell gradrenne skråskjæres platene og la det være et mellomrom på ca. 100 mm i
bunnen av gradrennen. Lim fast de skråskjærte platene.
6. Legg videre bortover og husk at all spikring kun skal være i klebefeltet og at tungene skal flukte
med foregående rad.
7. Brett opp shingelen mor vindskien og skjær av overflødig belegg mot overkanten. Spikre med
2,1 x 20 mm pappspiker.
8. Fortsett taktekkingen slik at shingelradene overlapper hverandre på mønet. Fjern plastfolien på
møneplatene og plasser de slik at de når ned til bunnen av innsnittet på øverste shingelrad.
Stift fast med to pappspiker på hver side. Overlapp platene med ca. 50 mm.
9. Avslutt med å montere vindski beslag. ( Følger med i beslagspakken.)

Tips.
Ved kaldt og fuktig vær kan limingen forbedres ved å benytte en varmluftpistol til oppvarming av
skjøtene.

