BENDERS TAK I TAKSÄKERHET

MONTERINGANVISNING
Bender Taklucka

Taklucka
Benders justerbara taklucka ger maximal täthet och passar alla typer av takpannor. Öppningsmåtten är anpassade
till kraven i BBR 21.
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BENDERS TAK I TAKSÄKERHET

MONTERINGANVISNING
Taklucka
Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Takluckan är möjlig att justera i höjdled ifrån 100 mm
till 300 mm mellan undertak och utvikande plåt över
pannorna. Taklutning max 45°. Dagmåttet (öppningen)
på takluckan är 665 x 965mm. Höjden på underbeslaget
är 250 mm.
Locket är vänsterhängt och kondensisolerat. För
högerhängd lucka krävs specialbeställning. Sidorna
kan isoleras med 20 mm cellplast. Produkten är avsedd
för utrymmen som inte är kontinuerligt uppvärmda.
Takluckan är typgodkänd av Sitac upp till och med
snözon 3,5.
Skyddsräcke skall alltid monteras runt taklucka!

Artikelinformation
Vikt

25 kg

Material

Plåt

Yta

Polyester lackerad

Färg

Svart (20), tegelröd (24), ljusgrå (37)

Totalmått

1030 x 1340 mm

Bygghöjd

100 - 300 mm

Dagmått

665 x 965 mm

Taklucka C782.. (för platta takpannor)
Ingåede detaljer
137020

Låsbeslag

Krävs men beställs separat
137010
Uppställningsbeslag för taklucka
C97420

Tätningskloss Carisma (8 st)

Taklucka C782.. (för 1- och 2-kupiga takpannor)
Ingående detaljer
137020

Låsbeslag

0926..

Plisséark

Krävs men beställs separat
1371..

Plåtguide till taklucka Exklusiv

1372..

Plåtguide till taklucka Palema

L1374..

Plåtguide till taklucka Hansa

L1375

Plåtguide till taklucka Tvilling

137010

Uppställningsbeslag för taklucka
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MONTERINGANVISNING
Taklucka
Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Steg för steg:
1. Bestäm takluckans placering på taket.
a. Prova in underbeslaget så att överbeslaget stämmer
med pannraden i nerkanten.
b. Kontrollera att håltagningen i taket inte kolliderar med
en takstol.

2. Såga upp ett hål, 655x955 mm, samma mått som underbeslaget är invändigt.
3. Underbeslaget träs under underlagspappen på ovansidan (sidan upp mot nock), och övriga tre sidor över underlagspappen. Täta ev med bentylmassa mellan plåt och
papp för extra säkerhet.
4. Skruva fast underbeslaget med 12 st medföljande skruvar (monteringsskruv 25 mm).
5. Läkta runt underbeslaget, passa in och lägg takpannor.
Lämna ca 30 mm ifrån underbeslaget pga. plats för överbeslaget. Lösning i ovankant beror på om det är platta
eller 1-/2-kupiga takpannor.
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MONTERINGANVISNING
Taklucka
Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

Montering 1- och 2-kupiga takpannor:

Montering platta takpannor:

6. Passa in/ kapa pannorna i ovankant så att de inte ligger
över eller under själva överbeslaget. Montera regel i samma
höjd som pannorna som överbeslaget vilar på. Bygg även
upp regel under pannraden över för att lyfta dem till rätt höjd.

6. Passa in/ kapa pannorna i ovankant så att de ligger
mot själva underbeslaget. Bygg en regel vid underbeslagets överkant för att lyfta pannorna till rätt höjd.

7. Trä på överbeslaget och montera plåtguiden i underkant.

7. Trä på överbeslaget och montera tätningsklossarna på
båda sidorna.

8. Montera plisséarket i ovankant. Säkerställ att inga ”vattenansamlingar” kan uppstå på plisséarket. Skruva sedan
fast överbeslaget i underbeslaget med 10st medföljande
skruvar (monteringsskruv 18mm)

8. Trä överbeslaget under pannorna på ovansidan. Kapa
pannorna på längden vid behov. Skruva sedan fast överbeslaget i underbeslaget med 10st medföljande skruvar
(monteringsskruv 18mm)
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MONTERINGANVISNING
Taklucka
Art nr 0778.. (1- och 2-kupiga takpannor) / C782.. (platta takpannor)

9. Montera de två låsbeslagen, ett i ovankant och ett i
underkant, välj invändigt eller utvändigt montage.
Alt 1 - Inv. montage:
Stäng luckan och se till att den sluter tätt mot tätningslisten
på sargkanten. Håll låsbeslaget på plats och skruva fast
på insidan av underbeslaget (förmonterade krokbeslag sitter på insidan av luckan). Finjustera därefter låsbeslaget
så att luckan sluter tätt.

Alt 2 - Utv. Montage:
Stäng luckan och se till att den sluter tätt mot tätningslisten
på sargkanten. Håll låsbeslaget på plats och skruva fast
på utsidan av överbeslaget. Krokbeslaget borras hål i och
popnitas fast på luckan. Finjustera därefter låsbeslaget så
att luckan sluter tätt.

10. Montera de två uppställningsbeslagen, ett i ovankant och ett i underkant. Skruvas fast i underbeslaget och
popnitas i luckan, borra endast igenom första plåtlagret
i luckan.
ca 2

40

11. Skruva fast kedjorna så att de är spända vid uppställt
läge.

mm

ca 80

mm
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