
Den här delen av monteringsanvisningen beskriver hur man lägger takplåten runt takkupor och liknande 
utbyggnader. Detta är ett komplext moment som kräver viss erfarenhet. Avsnittet innehåller flera moment 
som hänvisar till avsnitten Ränndalsplåt och Takplåtstäckning vid ränndal.
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Montering av takkupaK

Figurklipp takplåten enligt takkupans form med 25 mm vikmån. 
Vik upp vikmånen längs med klippkanten.

Placera därefter beslaget U-profil mellan falsarna på takplåtarna  
framför takkupan med gummilist mellan beslagen och takplåten.  
Placera U-profilen en bit ner på takplåten så att Ståndskiva AMG  
kan skruvas fast i U-profilen. 

Placera plåten vid kupan och verifiera att nederkantens omvik går runt 
fotplåten. Placera resterande plåtar runt takkupan på samma sätt.

Montera helst ståndskivorna bakom träpanelen. Placera Ståndskiva för-
sänkt AMG på framsidan av takkupan med en gummilist mellan stånd- 
skivan och takplåten. Skruva fast ståndskivan i väggen med Coronaskruv 
4.8x35, samt i U-profilen med Coronaskruv 4.8 x22.

1 2

43

B
2020-12-22



Placera Ståndskiva försänkt AMG på sidorna av takkupan med en 
gummilist mellan ståndskivan och takplåten. Skruva fast ståndskivan i 
väggen och takplåten med Coronaskruv 4.8x35.

Placera takkupans ränndal och vik ner nederkanten om takkupans 
fotplåt. Vik också ner ovankanten om nocken. 

Fortsätt med att täta taket. Lägg en sträng tätningsmassa längst upp 
där ränndalen ska ligga för att förhindra att vatten tränger in mellan 
takplåt och ränndal. 

Fäst infästningsplåtar enligt samma princip som beskrivits i avsnittet 
om ränndalar. 
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Lägg en sträng tätningsmassa längst upp på ränndalen för att  
förhindra att vatten tränger in. 

Täck därefter med takplåt ovanför kupan enligt samma princip som beskrivits i avsnittet Takplåtstäckning vid ränndal.  

Se till att få överlapp på plåten längst ner vid ränndalen. Kapa  
100 mm av underfalsen för att få ett säkert överlapp. 

Öppna den övre plåtens fals något innan du sätter plåten på plats. 
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