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TÄNK PÅ INNAN DU BÖRJAR: 

Ÿ Se på varje takskiva och kontrollera vilket som är upp och 
vilket som är ner. Utsidan har ett UV-skydd. Viktigt att detta 
vänds utåt vid montering. 

Ÿ Kontrollera proler, beslag och tillbehör innan du börjar 
montera. 

Ÿ Täta i efterhand alla skarvar med MS Polymerfog. 

Monteringsanvisning för Multi Iso kanalplasttak. Avsedd för 
sadeltak för både 16mm och 32mm kanalplastskivor.

16-32mm 16-32mm 



Innehållsförteckning Multi Iso Kanalplasttak sadeltak.  

Du behöver:  

Takbalkprofil (16mm) Takbalkprofil (32mm) Avslutningsprofil (16mm) Avslutningsprofil (32mm) Takdistanser (16/32mm)

Framkantsprofil (32mm) Framkantsprofil (16mm) Bakkantsprofil (16/32mm) Snäpplocksprofil (16/32mm) Tätlist bärlina (16/32mm)

Avslut-mot fasad (16/32mm) Aluminiumtejp (16/32mm) Dräneringstejp (16/32mm) Nockprofil (16-32mm) Takskiva (32-16mm)

Takskivemått 16mm Takskivemått 32mm

Skruv & Tillbehör:  

Skruv MI 4,8x38 med neoprenbricka
Till takbalksprol.

Skruv B10x19
Till framkantsprol.

Skruv 6,0x100
Till bakkantsprol & Nockprol

Hatt
Till Skruv 6,0x100

Bricka
Till Skruv 6,0x100

Skruvdragare

Gummihammare

Fogmassa

Måttband

2.



Montering av takbalksproler

Placera takbalksprofilerna centrerade på 
takstolarna med  55mm utstick från takbalk i 
framkant. Detta mått gäller våra stommar. För 
egentillverkade stommar anpassas utsticket för 
passning med hängrännan. 

Fäst takbalkskruv parvis cirka centrum-centrum 
60cm längs takbalksprofilen.

Skruv MI 4,8x38 med neoprenbricka

För skivbredd 980mm blir centrummåtten mellan 
takstolarna 1006mm. För skivbredd 1200mm blir 
centrummåtten mellan takstolarna 1226mm. 
Behöver takskivorna sågas beräknas bredden 
enligt följande. Takskivebredd=centrummått mellan 
takstolar-26mm.

Montering av tätlister 

Montera tätlisterna med 3 skruv/tätlist mellan 
takbalksprofilerna. Tätlisternas längd ska vara 
centrum-mått mellan takbalkar-56mm.

Placera den bakre tätlisten mot bärlinans insida. 
Gummilisten vänds in mot uterummet. 

Placera den främre tätlisten mot bärlinans utsida. 
Gummilisten vänds utåt, bort från uterummet. 

Skruv MI 4,8x38 med neoprenbricka

55mm

c-c
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Montering av takdistanser

Fäst medföljande takdistander i 
takbalksproler. Sätt ut en i vardera ände 
och 1 på mitten av takskivan.  
 
3+3st/takstol (framtill - mitten - baktill)

Tejpa ändarna på takskivorna

Täck takskivornas kanaler med 
aluminiumtejp mot nock och diagonal 
takstol. Används däneringstejp i 
takfotsänden.  
 

Obs! Vänd takskivan rätt. 

Vänd UV-skyddad sida utåt. Vänds den fel kan takskivan bli 
missfärgad och måste bytas ut. 
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Montering av takskivor

Lägg ut kanalplastskivorna så att de ligger cirka 
15mm (±5) framför takbalksprofilens framkant.

Tillse att dräneringstejp är monterad över 
plastkanalerna i framkant och aluminiumtejp i 
bakkant. Vänd UV-skyddad sida utåt. 

Montering av framkantsprol 

Framkantsprofilen monteras över kanalplasten 
och takbalksprofilen. Tillse att den bottnar mot 
takbalksprofilen. 

Förborra för lättare montering med diameter 3 
mm och förskruva med självborrande rostfria 
skruv undertill i framkantsprofilens rilla, centriskt 
på varje takbalksprofil, så att skruven fästes i 
takbalksprofilens mittliv.

Skruv B10x19

15MM
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Montering av snäpplocksproler

Anslut snäpplocksprofilen mot framkantsprofilen och 
lås den med slag av plastklubba i takbalksprofilen. 

Tillse att avslutningsprofilen bottnar mot 
takbalksprofilen i samband med montaget av 
snäpplocket.

Montering av avslutningsproler

Montera avslutningsproler på varje sida av taket. 
Se till att prolen bottnar mot takbalksprolen och 
fäst den sedan med snäpplocksprolen. Se nästa 
steg. 

6.

Obs! 
Snäpplocksprofilerna är demonterbara. Önskas demontering träs en spårmejsel in i glipan 
mellan takbalksprofilens topp och snäpplocksprofilen. Bryt därefter så att 
snäpplocksprofilens ända lossnar. Därefter kan profilen dras loss för hand.

Obs! 
Vid fasad anslutning används en avkapad variant av avslutningsprofil. Montera på 
samma vis som ovan och foga tillslut skarven ovan för att undvika läckage. Den fästs 
på samma sätt med snäpplocksprofil. 



Montering av bakkantsproler

Fäst skumlist i bakkantsprofilerna. Förborra i rillan 
centriskt vid takstolarna, genom bakkantsprofil och 
takbalksprofil. 

Förskruva bakkantsprofilen med 6x100 mm skruv in 
i takbalkarna. Använd täcklock och bricka. Täta 
slutligen med fog mellan vägg och bakkantsprofil.

Skruv 6,0x100

Montering av nockprol

Centrera nockprolerna över skarvarna och skruva 
fast dem i den diagonala bärlinan med medföljande 
skruv.    
 
C-c ca. 60cm
Skruv 6x100
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