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Expodul Uterum

Expodul.Uterum

!Viktigt
Läs noga igenom 
anvisningen innan och 
medans du monterar. 
Felmontage kan leda till 
att produkten inte 
fungerar på rätt sätt.

I ändarna av stolparna nns en 3mm plastdistans som fungerar 
som fuktskydd mellan stolpe och grund. Denna skall limmas 
mot ändträt för ett bättre fuktskydd. 

Behandla ändträt med tex. olja innan du sätter igång! 

Var noga med stolphålsmärkningen. Varje stolpe är i botten 
försedd med en 10mm pinnskruv, som sedan appliceras i 
grundens borrade stolphål. 

Monteringsanvisning för inglasning 
skickas separat. 



HÄR SER DU BENÄMNINGEN PÅ DE OLIKA DELAR SOM INGÅR:

Takstol
42x180

Diagonal takstol
56x225

Främre bärlina
56x270

Vindskiva
22x120

Hörnstolpe
115x115

Bärlina brutet hörn
56x270

Extraläkt för brutet hörn 
56x56

Gavelbärlina
56x270
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6x60

6x100

Borr 

O 11mm

Skruvdragare Måttband Vattenpass



TITTA PÅ DE MÅTTSATTA VYER SOM FÖLJER MED DITT UTERUM 
På den måttsatta planritning är c-c mått utsatt. Det är efter dessa mått som hålen till stolparna ska stå. 
Kryssmät för en extra kontroll. 

Du kan på dessa ritningar bl.a se bakkantsmått, storlek på brutet hörn osv. 

Längd utvändigt tak

Längd utvändigt stolpar
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MONTERING AV HÖRNSTOLPAR

Börja med att placera ut alla hörnstolpar. 

Kontrollmät borrhålen och borra upp 
hålen med 11mm borr. Placera stolparna 
med pinskruven neråt. Tänk på att placera  
urjackningarna mot uterummets insida. 

Borr 11mm

MONTERING AV GAVELBÄRLINA

Lyft på den första gavelbärlinan och var 
noga med att vända den rätt. Dubbelkolla 
dina stomme-underlag för att kontrollera 
att urjackningarna hamnar på rätt plats. 
Tänk även på att placera den snedkapade 
änden mot det brutna hörnet. I andra 
änden ska bärlinan livas mot stolpen. 

Skruv 6x60

MONTERING AV EXTRALÄKT

Placera läkten enl. bild och skruva fast 
dem i vardera brutet hörn. 

Skruv 6x60

1. 2.
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Behandla ändträ och fuktsäkra alla 
hörnstolpar. 

Slå i pinnskruven i botten av 
samtliga stolpar.

Foga och pensla stolparnas ändträ och 
fäst sedan medföljade plastdistans. 
Detta skyddar stolparna mot fuktskador 



Kontrollera att du placerar bärlinorna 
omlott enl exempel. 

Skruv 6x60

MONTERING AV BÄRLINA FÖR BRUTET HÖRN

Fortsätt på samma sätt med bärlinorna för de 
brutna hörnen. Skruvas utifrån stolpe enl. bild. 

Skruv 6x60
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vy ovanifrån

6x100

1.

2.

3.

4.

MONTERING AV DIAGONAL TAKSTOL

Montera de diagonala takstolarna och se till 
att de livar mot varandra i nock. 
Börja med att skruva ihop de båda 
diagonala takstolarna med hjälp av redan 
monterad passbit. 
Skruva sedan ihop alla delar bakifrån. 

Nedtill skruvas de diagonala takbalkarna 
fast genom snedkapade kilar. Se bild.  

Skruv 4st 6x60
Skruv 4st 6x100

Obs! Vi rekommenderar att du tar hjälp av 
en vän samt stöttar upp balkarna underifrån 
under tiden du monterar. 

1.

4.
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6x60

vy ovanifrån

6x100

Vid stomme med nockbärlina:

Börja med att fästa de diagonala 
takstolarna med de tvärgående takstolarna. 
Gör likvärdigt på båda sidor och montera 
sedan nockbärlinan. 

Skruv 6x100
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MONTERING AV VINDSKIVOR

Monter vindskivorna på vardera sida. De 
skruvas fast i änden av varje takbalk. 

Skruv 6x60

MONTERING AV RESTERANDE TAKBALKAR

Kontrollera din ritning och montera sedan 
takbalkarna på rätt plats. Skruva från insidan för 
att fästa balkarna till konstruktionen. 

Alla takbalkar skruvas fast från insidan av 
bärlinorna med medskickad skruv. 

Skruv 6x60

x
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x
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FÄRDIG VY AV STOMME

MONTERING AV PASSBITAR

Till varje hörnstolpe tillhör en passbit som 
ett komplement till stolpen. Fäst den med 
4 skruv i bärlinan. 

Skruv 6x60
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TAKMONTERING FÖR VALMADSTOMME
PROFILER FÖR KANALPLASTTAK 16 OCH 32 MM

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

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

Tätlist bärlina (16/32mm)

MONTERING AV TAKBALKPROFILER

Skruva fast alla takbalksproler. Tänk på 
att placera dem rätt. För de diagonala 
takstolarna används tätlister för takbalk. 
Lämna ett utstick på 55mm nedtill. 
 

MONTERING AV TÄTNINGSLISTER PÅ 
BÄRLINOR

Skruva fast alla tätningslister. Placera dem 
på alla bärlinor och även upp på varje kil i 
de brutna hörnen.

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

Dräneringstejp (16/32mm) Nockhuv (16/32mm)

Diagonal takbalk

Bärlina

Ut In
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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 

TEJPA ÄNDAR PÅ TAKSKIVOR

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

15MM

MONTERA TAKSKIVOR

Placera takskivorna centriskt över varje 
tckfack. Lämna ett utstick från takbalksprol 
i nederkant på 15mm.   
 

TEJPA NOCKPUNKTEN OCH DE 
DIAGONALA SKARVARNA

Använd medskickad Butyltejp och tejpa 
över skarven mellan takskivorna vid de 
diagonala takstolarna. Var extra noga där 
de möts (Nockpunkt) och se till att det 
sluter tätt. 
Centrera tejpen över skarven så att den 
senare gömms under nockprolen.    
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MONTERA FRAMKANTSPROFIL

Fäst framkantsproler längst ner på 
takskivorna. Fäst dem undertill med 
tillhörande skruv. Se till att dem bottnar mot 
takskivorna. 

Skruv B10x19 självborrande

 

Fäst hörnet av framkantsprolerna med 
medskickad vinkel och popnit.   
Borra i förborrat hål genom vinkeln. Fäst 
popnit och nita samman delarna.  
 

takskiva
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MONTERA SNÄPPLOCK

Slå dit alla snäpplock. Det gör du lättast 
med med gummiklubba. Låt locken liva mot 
framkantsprolerna.    
 

MONTERA AV BAKKANTSPROFIL & 
NOCKPROFIL

Placera bakkantsproler på takskivornas ovansida 
mot nockbärlinan. De ska överlappa snäpplocken. 
Skruva sedan fast dem i nockbärlinan vid varje 
takstol.
 
Centrera nockprolerna över skarvarna och skruva 
fast dem i den diagonala bärlinan med medföljande 
skruv.    
 
C-c ca. 60cm
Skruv 6x100
Hatt & bricka 

Vid stomme med nockbärlina:
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MONTERA NOCKPROFILER

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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MONTERA NOCKHUV.

Placera huven över nockpunkten. Passa in 
den centriskt och skruva sedan fast den i 
bärlinan.    

Skruv 6x100
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MONTERING AV PANELVÄGG, FULLHÖJD - LIGGANDE PANEL

Kontrollera alla lösa delar och börja med panelens reglar.
 
Placera ut den övre och den undre regeln. Lägg sedan ut 
centrumreglar tvärsöver.  Håll c-c 600mm mellan varje regel. 
Sista c-c mått får ej överskrida 600mm. 
Skruva ihop med medföljande skruv. 
Placera den impregnerade regeln i botten och skruva ihop 
med konstruktion.

Skruva fast droppbleck upptill mot utsidan.
Fyll med eventuell isolering. 

Tips! Innan du sätter dit panelbrädor, skruva upp 
regelkonstruktionen mot karm. 

Skruva fast panelbrädor horisontellt på konstruktionen. 
Lämna ett utstick av panelbräda på 25mm från droppbleck 
upptill på panelväggens insida. 
Om dubbelsidig panelvägg - På panelväggens utsida: 
placera panelbräda kant i kant mot väggens översta regel.  

insida

utsida

Droppbleck

Exempel för dubbelsidig panelvägg.

 

c-c 600
c-c 600

c-c 600

anpassad

bärlin
a

Regelverket skall linjeras med 
bärlinans insida. Panelens insida 

överlappas mot bärlina. 

För färdigmonterade panelväggar:

På panelens undersida sitter en 
provisoriskt monterad impregnerad 
regel som enkelt tas bort innan 
montering. 

Regeln monteras centrerad mot 
botten av karmöppningen med 
lämplig skruv för bentlig grund. 
Sedan placeras panelväggen 
ovanpå denna regel och fästs mot 
övre bärlina där panelbrädan 
överlappar. 

Panelväggen skråskuvas nedtill 
samt åt vardera sida vid behov. 
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MONTERING AV PANELVÄGG, BRÖSTNING - LIGGANDE PANEL

Kontrollera alla lösa delar och börja med panelens reglar. 

Placera ut den övre och den undre regeln. Lägg sedan ut 
centrumreglar tvärsöver.  Håll c-c 600mm mellan varje regel. 
Sista c-c mått får ej överskrida 600mm. 
Skruva ihop med medföljande skruv. 

Placera den impregnerade regeln i botten och skruva ihop 
med konstruktion.

Fyll med eventuell isolering. 

Tips! Innan du sätter dit panelbrädor, skruva upp 
regelkonstruktionen mot karm. 

Skruva fast panelbrädor horisontellt på konstruktionen.

 

insida

utsida

För dubbelsidig panelvägg monteras
 panelbrädor på båda sidor.

c-c 600
c-c 600

c-c 600

anpassad

Regelverket skall centreras mot stolpar. 

För färdigmonterade panelväggar:

På panelens undersida sitter en 
provisoriskt monterad impregnerad 
regel som enkelt tas bort innan 
montering. 

Regeln monteras centrerad mot 
botten av karmöppningen med 
lämplig skruv för bentlig grund. 
Sedan placeras panelväggen 
ovanpå denna regel och 
skråskruvas mot karm.

Panelväggen skråskuvas nedtill vid 
behov. 
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MONTERING AV PANELVÄGG, FULLHÖJD - STÅENDE PANEL

Kontrollera alla lösa delar och börja med panelens reglar. 

Placera ut den högra och den vänstra regeln. Lägg sedan ut 
centrumreglar tvärsöver. Håll c-c 600mm mellan varje regel. 
Sista c-c mått får ej överskrida 600mm. 
Skruva ihop med medföljande skruv. 

Placera den impregnerade regeln i botten och skruva ihop med 
konstruktion.

Skruva fast droppbleck upptill mot utsidan.
Fyll med eventuell isolering. 

Tips! Innan du sätter dit panelbrädor, skruva upp 
regelkonstruktionen mot karm. 

Observera! panelbrädor till väggens insida är 30mm längre 
för att kunna lämna ett utstick på 25mm från droppbleck 
upptill. 

Skruva fast panelbrädor vertikalt på konstruktionen. 
Om dubbelsidig panelvägg - På panelväggens utsida: placera 
panelbräda kant i kant mot väggens översta regel.  

C

insida

utsida

droppbleck

För dubbelsidig panelvägg monteras
 panelbrädor på båda sidor.

impregnerad regel
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Regelverket skall linjeras med 
bärlinans insida. Panelens insida 

överlappas mot bärlina. 

För färdigmonterade panelväggar:

På panelens undersida sitter en 
provisoriskt monterad impregnerad 
regel som enkelt tas bort innan 
montering. 

Regeln monteras centrerad mot 
botten av karmöppningen med 
lämplig skruv för bentlig grund. 
Sedan placeras panelväggen 
ovanpå denna regel och fästs mot 
övre bärlina där panelbrädan 
överlappar. 

Panelväggen skråskuvas nedtill 
samt åt vardera sida vid behov. 
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MONTERING AV PANELVÄGG, BRÖSTNING - STÅENDE PANEL

Kontrollera alla lösa delar och börja med panelens reglar. 

Placera ut den högra och den vänstra regeln. Lägg sedan ut 
centrumreglar tvärsöver. Håll c-c 600mm mellan varje regel. 
Sista c-c mått får ej överskrida 600mm. 
Skruva ihop med medföljande skruv. 

Placera den impregnerade regeln i botten och skruva ihop 
med konstruktion.

Fyll med eventuell isolering. 

Tips! Innan du sätter dit panelbrädor, skruva upp 
regelkonstruktionen mot karm. 

Skruva fast panelbrädor vertikalt på konstruktionen. 

impregnerad regel
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För dubbelsidig panelvägg monteras
 panelbrädor på båda sidor.

Regelverket skall centreras mot stolpar. 

För färdigmonterade panelväggar:

På panelens undersida sitter en 
provisoriskt monterad impregnerad 
regel som enkelt tas bort innan 
montering. 

Regeln monteras centrerad mot 
botten av karmöppningen med 
lämplig skruv för bentlig grund. 
Sedan placeras panelväggen 
ovanpå denna regel och 
skråskruvas mot karm.

Panelväggen skråskuvas nedtill vid 
behov. 



ANTECKNINGAR:

Expodul Uterum
Huvudkontor, Utställning

Sörbyvägen 7, 571 78  Forserum
Tel: 0380-377 130
info@expodul.se

www.expoduluterum.se

Expodul Uterum

Expodul.Uterum

Garantier för Expodul Uterums limträstomme och kanalplasttak kan endast tillämpas om produkten har monterats rätt enligt 
dessa anvisningar. Tillse att eventuella felmontage samt fel på grund av bristfälligt underhåll av produkt ersätts ej. 
Kontrollera alltid din produkt för eventuell reklamation samt att produkten behöver kontinuerligt underhåll för längre 
livslängd. Produkten ska hanteras varsamt. 

0380-377 130                    -                      info@expodul.se -                            www.expoduluterum.se

Monteringsanvising

2021-06-22 Forserum

Valmad fristående limträstomme 


