
TP20 levereras i hela längder anpassade för ditt tak. Det kan dock finnas tillfällen då det blir nödvändigt att 
foga samman längder. I det här avsnittet beskrivs hur du hanterar ett överlapp för att nå en säker och  
vattentät installation.

Börja med att skruva ihop takplåt 1 och 2 i kortändan med överlapps-
skruv i varannan dal. Skruva i profiltopparna. Lägg de två ihopskruvade 
plåtarna på plats och fäst med farmaskruv i den översta bärläkten.

Lägg takplåten 3 och 4 under eller över första plåten beroende på om 
du monterar från vänster eller höger. Se till så att vattenlåset ligger 
underst i alla överlappande sidoskarvar.  

Justera takplåten noggrant så att den blir parallell med takfoten. Skruva 
därefter fast plåten med en skruv även i den nedersta bärläkten.    

Skruva ihop takplåt 3 och 4 i kortändan på samma sätt som takplåt  
1 och 2.
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Justera takplåt 3 och 4 så att takplåtarna är absolut jämna i underkant. 
Skruva ihop de båda paren i sidoöverlappet med överlappskruv.  Börja 
med den nedersta skruven och skruven längst upp mot nock. Därefter 
monteras mellanliggande skruvar med ca 300 mm mellanrum. 

Montera resten av takplåtarna på samma sätt (7) tills hela taket är 
lagt. Formen och storleken på ditt tak kan göra att takplåtarna behöver 
kapas. Använd i så fall nibblingsmaskin, cirkelsåg eller plåtsax.

Skruva fast plåtarna med en skruv i varannan dal och varannan bärläkt 
samt i varannan dal räknat från takfotsläkt. Skruva också vid nockläkten. 
Den yttersta plåten skruvas i varje läkt i yttre dalen.  

Säkerställ att de fyra hopskruvade takplåtarna är parallella med takfoten. 
Om inte - lossa den nedre eller övre skruven som håller det första 
plåtparet på plats i bärläkten och justera plåtarna så att de blir parallella 
med takfoten. 
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