
BENDERS TAK I BETONGTILLBEHÖR

Mer om Benders
www.benders.se

MONTERINGANVISNING

BENDERS I SE I 2016 - 04

Gavelbeslagen är liksidiga och vänds vid montering på vänster alternativt höger sida. Anvisningar för skruvhål 
finns på båda sidor men används endast på den vertikala sidan. Gavelbeslag monteras enklast med samma inbör-
des avstånd som takpannornas läktavstånd och genom att skruvas i en bakomliggande vindskivebräda med rostfri 
skruv, typ nockskruv. Vindskivebrädans placering anpassas mot takpannornas bygghöjd över bärläkten så att de 
anvisade skruvhålen hamnar rätt. För Exklusiv pannor monteras brädan ca 50 mm över bärläkten.
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Monteringsbild 1. Börja med att kapa nedersta gavelbeslaget i rätt 
längd. Mät avståndet från nedre kanten på första takpannan till nedre 
kanten på takpannan i andra raden och lägg till ca 10 mm.

Monteringsbild 2. Kapa sen gavelbeslaget i överkantan efter detta mått. 
Då döljs kapsnittet av nästa gavelbeslag.

Monteringsbild 3. Lägg en distanskloss motsvarande gavelbeslagets 
betongtjocklek vid nedre skruvhålet på första gavelbeslaget för att det ska 
få samma riktning mot vindskivebrädan som de överlappande gavelbe-
slagen.

Monteringsbild 4. Lyft gavelbeslaget i överkant så att det får sama nivå 
som takpannan det möter. Detta medför att man undviker horisontella 
öppningar vid överlappningarna.

Monteringsbild 5. Borra i anvisningen och skruva fast gavelbeslaget i 
vindskivebrädan med rostfri skruv.
Lägg överkanten på nästa gavelbeslag dikt mot nedre kanten på takpan-
nan i rad nummer tre så blir gavelbeslagens täckande längd samma som 
takpannornas läktavstånd. Fortsätt så upp till nocken.


