
Gör först en mall av träreglar för att mäta ut vinkeln mot ränndalen.

Bänd ner falsens urklipp.

Placera din vinkelmall på plåten och märk ut vinkeln med en penna. 
Lämna 25 mm klippmån för omvikningskant.

Klipp upp plåtens fals. Använd två plåtsaxar, en för högerklippning och 
en för vänsterklippning, för att nå ett snyggare utförande.

Det här avsnittet beskriver hur du monterar plåtarna längs med ränndalsplåten för att nå en korrekt vatten-
avrinning. Arbetet är komplext och innehåller flera mätningar där noggrannhet krävs för bästa resultat.

14    Armat Ränndal plåtläggning

1 2

43

Plåtläggning vid ränndalG B
2020-12-22



Klipp vinkeln mot falsen. Spara 25 mm klippmån för omvikningskanten.

Placera plåten i ränndalen och för omvikskanterna runt takfotsplåten  
och ränndalens infästningsplåt. Fäst plåten med montageskruv 
4,2x25 mm längs med vänsterfalsen med 300 mm mellanrum.

Vik ner omvikningskanten med hjälp av gummiklubba.

Använd vinkelmallen igen för att märka ut vinkeln på nästa plåt. 
Kom ihåg att lämna 25 mm klippmån för omvikskanten.
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Vik plåtens nederkant.

Klipp upp falsarna med hjälp av vänster och höger plåtsax.

Placera plåten på taket och märk ut var den behöver kapas i överkant.

Vik ner urklippen på båda sidorna för att komma åt att kapa plåten.
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Kapa plåten tvärs över. Placera takplåten genom att skjuta in omvikskanten under infäst-
ningsplåten. Fäst plåten med montageskruv 4,2x25 mm längs  
med vänsterfalsen med 300 mm mellanrum.

Upprepa dessa steg vid montering av resterande plåtar längs med 
höger sida av ränndalsplåten upp mot nocken.

Fortsätt att täcka taket till vänster om ränndalen. Börja med en provisorisk hel plåt längst till vänster. Var noga med att se till att den är helt 
vinkelrät mot fotplåten, annars blir resten av taket snett. Denna plåt fungerar som guide för att resterande plåtar ska få rätt vinkel.  
Täck därefter från toppen av ränndalen. Ta slutligen bort den provisoriska takplåten.
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