
Det finns två typer av läkt 
Ströläkt som fästs vertikalt i underlagstaket och håller uppe bärläk-
ten så att kondensvatten kan rinna fritt. 

Bärläkt som fästs horisontellt på ströläkten och som takplåten fästs i.

Snözoner och träläkt 
Beroende på var i Sverige du bor utsätts taket för olika stor vikt-
belastning från snö. Landet är därför indelat i olika snözoner.  

Sett till takläggning påverkar snözonen både avstånden mellan 
bärläkter och bärläkternas dimension. För att vara på den säkra 
sidan rekommenderar vi att bärläkten monteras med 350 mm 
mellanrum. Du behöver på så vis bara hålla reda på bärläktens 
dimension.  

För snözon 1 - 1,5 ska bärläkten vara minst 34 X 70 mm.  

För snözon 2 - 2,5 ska bärläkten vara minst 45 x 70 mm.  

För snözon 3 - 4 ska bärläkten vara minst 45 x 95 mm.  

På boverket.se finner du vilken snözon du bor i. Tala med din lokala 
bygghandlare för att få veta vilken typ av läkt du behöver.

Stålläkt
Armat stålläkt är försedd med dräneringshål vilket gör att ströläkt inte 
behövs. Bärläkt av trä monteras dock alltid vid takfoten. 

Bärläkt av stål är dimensionerad för att klara alla snözoner.  
Detta förutsätter att avståndet mellan takstolarna inte överskrider 
1200 mm. Kontakta din lokala bygghandlare eller återförsäljare för 
mer information.   

Underlagstak
Mellan takstolarna och läkten ligger alltid ett underlagstak, ett lätt 
underlagstak eller ett fast underlagstak. Kontakta din lokala bygg-
handlare för att få råd kring vilken typ av underlagstak du behöver. 

Underhåll
Ofta ser vind och nederbörd till att hålla plåten ren. Löv och kvistar 
som fastnar i skarvar bör dock rensas bort. Detsamma gäller för 
hängrännor. 

Avlagringar som regnet inte klarat av att skölja bort avlägsnas med 
varmt vatten och en mjuk borste. Högtryckstvätt går också bra. Tänk 
dock på att inte använda för högt tryck, max 100 bar. 

Om plåtens ytskikt skadas bör du omedelbart måla över skadan med 
bättringsfärg.  

Läkt syftar till de trä- eller stållängder som ligger mellan underlagstaket och takplåten. Kontakta din lokala 
bygghandlare för råd kring vilken typ av läkt du behöver.
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