TRAPEZTAGE

FØR DU BEGYNDER
Læs hele monteringsanvisningen igennem
før du begynder. Den side af trækonstruktionen, der vender opad (mod pladerne),
skal males med en hvid farve, da hvid
absorberer mindst varme. Dette for at und-
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gå at pladerne smelter ved stærkt sollys.
Skal pladerne afkortes, anvender man en
fintandet sav og understøtter pladerne.
Taghældning bør være mindst 3 cm pr. meter
(2°). Trapezplader skal altid monteres på en
tværgående understøtning.
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Vigtigt: Vend JärboPro Trapezpladen
jævnfør anvisningen på pladen, så UV
vender opad.
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1

Pres topinddækning op mod mur og søm den fast i lægten. Forlæng
topinddækning med minimum 20 mm overlap.

2

Lav altid minimum 200 mm overlapning i længderetningen og altid
midt over en lægte.

50 mm
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Læg tætningsprofil mellem trækonstruktion og trapezplade ved nederste lægte.

TRAPEZTAGE
Bundskrue
OBS!

Benyt korrekt overlap af trapezplader
afhængig af tagets hældning.
EcoLite og JärboPro
1 bølgeovelæg – min. 10 cm/m (6°)

2 bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)

4

Skru bundskrue direkte igennem trapezpladens bølgedal uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgedal på
nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste
lægte skrues i hver 3. bølgedal (cirka 12 skruer pr. m2).

Min. 6°

Min. 2°

JumboLite
½ bølgeovelæg – min. 10 cm/m (6°)

Min. 6°
1½ bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)

Min. 2°

Topskrue
OBS!

Benyt korrekt overlap af trapezplader
afhængig af tagets hældning.
EcoLite og JärboPro
1 bølgeovelæg – min. 10 cm/m (6°)

2 bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)
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Skru topskrue direkte igennem trapezpladens bølgetop uden forboring, indtil pakning slutter tæt. Fastgør skruer i hver 2. bølgetop på
nederste og øverste lægte. I lægterne i mellem nederste og øverste
lægte skrues i hver 3. bølgetop (cirka 12 skruer pr. m2).

EcoLite og JumboLite
Anvendes Plastmo Topskrue med løse hætter (varenr. 3929011) skal
der forbores med ø7 mm bor. Efter forboring skrues pladerne fast
med topskruen. Skru, indtil pakningen slutter tæt, dog uden at
trapezpladen deformeres.

Min. 6°

Min. 2°

JumboLite
½ bølgeovelæg – min. 10 cm/m (6°)

Min. 6°
1½ bølgeoverlæg – min. 3 cm/m (2°)

Min. 2°

13

DK

TRAPEZTAGE
Afslutning

6

Tryk tætningsprofil ind i topinddækning og pres med let hånd på
topinddækningen, indtil tætningsprofilet slutter helt tæt.
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Afslut med at montere vindskede og Plastmo Tagrende.

7

Fug mellem topinddækning og mur. Fug med Plastmo Silikonefugemasse mellem tætningsliste og trapezpladen.

Tagrygning
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Tagrygning skal overlappe trapezpladen med 140-150 mm på hver side af rygningen. Montér et tætningsprofil mellem trapezplade og tagrygning.
Tagrygningen fastgøres med Plastmo Topskruer ned gennem trapezplade.

