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Plastmo A/S huvudkontor ligger i Ringsted, Danmark. 
Plastmo A/S är marknadsledare i Danmark när det 
gäller takavvattning och lätta taklösningar.

Plastmo A/S är en del av Plastmo Nordic divisionen, 
som driver verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, 
Finland och Polen. 

Plastmo Nordic divisionen omsätter för 250 milj. DKK 
och har 100 anställda.

Plastmo A/S ägs av den internationella koncernen 
ACO, som omsätter för 5,3 md. DKK och är världs
ledande inom linjeavvattning.

Läs mer om oss på plastmo.se

OM PLASTMO



INNEHÅLL

Välj det rätta taket till ditt projekt.
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Designat för det svenska klimatet
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EN FRÅGA OM ISOLERING
Behöver du ett isolerande tak till t.ex. ett uterum, 
så är ett kanaltak den helt rätta lösningen. Med ett 
kanaltak så behåller du värmen, och minimerar  
kondensbildning.
 
Skall du däremot ha ett tak till carporten eller terras
sen, så är ett trapetstak lämpligt. Trapetstaket är ut
format i ett skikt, och isolerar därför inte, men kvali
teten är slitstark, och klarar det svenska klimatet.

SLÄPP IN LJUSET PÅ RÄTT SÄTT
Ljus är livsviktigt för både människor och växter. Du 
kan välja mellan glasklara, opal vita och rökfärgade 
tak. Önskar du ett frodigt växthus, så är ett glasklart 
tak bäst. De rökfärgade och opal vita taken ger ett 
mer mjukt och behagligt ljus, som gör att  inneklimatet 
är väl ägnat för familjens många  aktiviteter.



Designat för det svenska klimatet

ENKEL MONTERING
Plastmo taklösningar är enkla och snabba att mon
tera – även för gördetsjälv folket. Du skall bara se 
till att du följer monteringsanvisningarna i den här 
broschyren, eller på plastmo.se.
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BÅDE TILL NYBYGGERI OCH  
RENOVERING
Innan du börjar med ditt projekt så måste du känna 
till monteringsmetoden och takskivornas olika bred
der och längder. Allt detta kan du läsa om i den här 
broschyren. Du kan också kontakta Plastmo för råd 
och vägledning.BERÄKNA DITT TAK 

Välj den rätta taklösningen på plastmotak.se.  
Du får en komplett lista över alla de material som 
du behöver.

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

HÄNGRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takavvattningsprojekt 
här:

Plastmo har i över 50 år tillverkat 
hängränna för det nordiska klimatet. 
 Resultatet är ett komplett sortiment  
av hållbara och simpla lösningar, som 
ger dig unika fördelar. Oavsett om du 
 bygger nytt eller renoverar.



Med våra TwinLite tak får du en elegant lösning, 

som kan skräddarsys enligt dina önskemål, och 

ditt hus. Samtidigt är alla TwinLite tak isoleran

de, och därför speciellt lämpliga till uterum och 

vinterträdgårdar.
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TWINLITE KANALTAK
PLASTMO
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UNDERHÅLLSFRITT PROFILSYSTEM
Profilerna i aluminium har lång livslängd och är motståndskraftiga 
mot det svenska klimatet. Profilerna är bara 45 mm breda, och 
passar därför på 45 mm takstolar; vilket betyder att taket blir 
lätt, elegant och ljusinsläppet blir bättre! Du kan välja mellan 
skarvprofiler med extra styrka, eller skarvlist i gummi med extra 
isoleringsförmåga. Extra styrka får du med en skarvprofil i alumi
nium, som monteras på tvärgående regelverk. Skarvlist i gummi 
monteras direkt på takstolen och isolerar bäst, för att den bryter 
köldbryggan.

HÖG ISOLERINGSFÖRMÅGA
Alla TwinLite Takskivor är uppbyggda av flera skikt, som ger en 
isolerande effekt. Samtidigt minimeras kondensbildning. Ju tjock
are kanalskivor du väljer, desto högre isoleringsförmåga får ditt 
tak. Du kan välja mellan mellan tre olika tjocklekar – TwinLite 10 
mm, 16 mm eller 32 mm. Läs mer på sidorna som följer.

LÄTTA, FLEXIBLA LÖSNINGAR
Den speciella kryss strukturen i TwinLite 16 och 32 mm ger extra 
styrka. Du får en elegant och ljus konstruktion, som lätt kan an
passas till husets arkitektur och design.

MATERIAL AV HÖG KVALITET
Takskivorna är tillverkade av polykarbonat, som är ett starkt och 
slagtåligt plastmaterial med lång livslängd. Vi har dessutom gett 
skivorna ett extra UVfilter, som minskar solens nedbrytning av ta
ket och ger ett väderstabilt tak. Därför erbjuder vi 10 års garanti.

ENKEL MONTERING
Twinlite monteras med ett profilsystem, som är lätt att jobba 
med. De individuella skivorna kan lätt tas loss och bytas ut, om 
det skulle bli nödvändigt.

EXTRA ISOLERAT
Skarvlist i gummi väljer man, om man har 
möjlighet för att montera taket direkt på 
takstolarna (reglarna är infällda). Kon
struktionen blir då extra isolerande med 
bruten köldbrygga.

EXTRA STYRKA
Skarvprofil i aluminium väljer man, om 
profilerna monteras på tvärgående reglar 
(reglarna ligger på takstolarna).

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

HÄNGRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takavvattningsprojekt 
här:



TwinLite 10 mm är ett kondenshämmande tak, som har en 

bra isoleringsförmåga. Avsedd för skärmtak, oisolerade 

uterum och andra lösningar, där det inte ställs stora krav 

på isoleringsvärdet.
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TWINLITE 10 MM
PLASTMO

ANVÄNDNING
 Uterum med enkelglas fönster
 Växthus
 Skärmtak
 Ljusinsläpp i fasader i stall    

 och hallbyggnader
 Rum med oisolerade golv

FÄRGER
Finns i färgerna klar och opal. Den klara ski
van är välägnad för växthus, där ett stort 
ljusinsläpp är en fördel. Önskar du däremot 
att solljuset sprider sig – t.ex. ett skärmtak 
över en terrass, så är den opala skivan ett 
bra val.

MONTERING
Skivbredden passar till ett c/c takstolsav
stånd på 990 mm. Använd alltid tvärgående 
reglar. Se snözonstabell på s. 16 i monte
ringsanvisningen. TwinLite 10 mm kan ock
så monteras med skarvlist i gummi direkt på 
takstolarna, om de tvärgående reglarna  
är infällda.

FAKTA

VÄLJ MELLAN 
FLERA FÄRGER

Klar Opal
Se varuprover i din lokala bygghandel.

TEKNISK FAKTA 10 MM KLAR 10 MM OPAL

Ljustransmission ca. 70 % ca. 55 %

Konstruktion Xstruktur Xstruktur

Uvärde (W/m2K) 2,5 2,5

Takstolar c/cavstånd (mm) 990 990

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvlist i 
gummi – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 24 – inte åtdragna
Min 20

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvprofil 
i aluminium – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 28 – inte åtdragna
Min 24

Taklutning, minimum 30 mm/m (ca 2°)

Skivlängder (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0

Temperaturstabilitet (°C) – 30 till +115

Brand TwinLite 10 mm skivor har enl. EN 13501
1, uppnått följande resultat: B, s1d0

TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

HÄNGRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takavvattningsprojekt 
här:



9

TwinLite 16 mm passar perfekt till ett uterum med isolerade 

väggar och golv, och som du och familjen önskar att använ

da en stor del av året. I kombination med dubbelglas föns

ter, minskar den här lösningen kondensbildning, och ger ett 

behagligt inomhusklimat.

TWINLITE 16 MM
PLASTMO

ANVÄNDNING
  Uterum med komfortvärme en stor  

del av året
  Kan användas både i oisolerade  

och isolerade uterum
 Avancerade växthus
  Ljusinsläpp i fasader i stall och hallbyggnader

FÄRGER
Finns i färgerna klar, opal och rök. Var uppmärksam 
på, att den rökfärgade ger mindre ljusspridning och 
därför kan intilliggande rum bli mörkare, än om 
man hade använt klara eller opalfärgade skivor.

HEATSTOP
TwinLite 16 mm fås med heatstop, som minskar 
det infraröda ljuset med ca. 35 % och medför där
med en behagligare temperatur i uterummet.

MONTERING
Du kan få TwinLite 16 mm i två bredder, som passar 
till c/c takstolsavstånd 990 och 1200 mm. De smala 
takskivorna kan monteras direkt på takstolskonstruk
tionen (se snözonstabell på s. 16 i monteringsanvis
ningen!), och med skarvlist i gummi får du extra bra 
isolering. Med de bredare skivorna är tvärgående reg
lar alltid nödvändiga (se snözonstabell på s. 16 i mon
teringsanvisningen).

FAKTA

OpalKlar Rök

VÄLJ MELLAN 
FLERA FÄRGER
Se varuprover i din lokala bygghandel.

TEKNISK FAKTA 16 MM 
KLAR

16 MM 
OPAL

16 MM 
RÖK

16 MM OPAL 
MED HEATSTOP

Ljustransmission ca. 60 % ca. 45 % ca. 25 % ca. 50 %

Konstruktion Xstruktur Xstruktur Xstruktur Xstruktur

Uvärde (W/m2K) 2,1 2,1 2,1 2,0

Takstolar c/cavstånd (mm) 990/1200 990/1200 990 990

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvlist 
i gummi – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 30 – inte åtdragna 
Min 26

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvprofil 
i aluminium – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 34 – inte åtdragna
Min 30

Taklutning, minimum 30 mm/m (ca 2°)

Skivlängder (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0*

Temperaturstabilitet (°C) – 30 till +115

Brand TwinLite 16 mm skivor har enl. EN 135011, uppnått följande 
resultat: B, s2d0

* Rök ej i 6 m



TwinLite 32 mm har många skikt och en Xstruktur, som gör 

den extremt stark. Det är vårt mest isolerande tak, och det 

närmaste du kommer ett kondensfritt inomhusklimat. Taket 

är skräddarsytt till uterummet eller vinterträdgården, som 

du kan använda hela året.
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TWINLITE 32 MM
PLASTMO

ANVÄNDNING
 Uterum med välisolerade golv   

 och väggar
 Vinterträdgårdar

FÄRGER
Finns i färgerna opal och rök. Var uppmärk
sam på, att den rökfärgade sprider ljuset 
mindre än den opala, och kan därför göra 
intilliggande rum mörkare.

MONTERING
Takskivan finns i en bredd, som passar till 
c/c takstolsavstånd 1200 mm. Dessutom 
är takskivornas struktur så stark, att de är 
självbärande upp till 6 meters längd i snö
zon 1 (se snözonstabell på s. 16 i monte
ringsanvisningen). Du får marknadens mest 
välisolerade resultat genom att montera 
TwinLite 32 mm med skarvlist i gummi. På 
så vis undviker du köldbryggor och kon
densbildning på profilerna.

FAKTA

VÄLJ MELLAN
FLERA FÄRGER

Opal RökSe varuprover i din lokala bygghandel.

TEKNISK FAKTA 32 MM OPAL 32 MM RÖK

Ljustransmission ca. 20 % ca. 20 %

Konstruktion Xstruktur Xstruktur

Uvärde (W/m2K) 1,5 1,5

Takstolar c/cavstånd (mm) 1200 1200

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvlist i 
gummi – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 46 – inte åtdragna 
Min 42

Totalhöjd, täcklist + skiva + skarvprofil 
i aluminium – exkl. skruvhuvud (mm)

Max 50 – inte åtdragna
Min 46

Taklutning, minimum 30 mm/m (ca 2°)

Skivlängder (m) 3,0 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 6,0*

Temperaturstabilitet (°C) – 30 till +115

Brand TwinLite 32 mm skivor har enl. EN 13501
1, uppnått följande resultat: B, s2d0

* Rök ej i 6 m
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4. VÄLJ INTÄCKNING

3. VÄLJ TAKTYP

Skarvprofil i aluminium används 
vid montage på tvärgående regel
verk. Med skarvprofil i aluminium 
blir skarven så stark, att skarvpro
filen inte behöver stöd under hela 
sin längd (se snözonstabell på s. 
16 i monteringsanvisningen)

Använd täcklistens skruv utan 
borrspets. Vid behov kan skivan 
kapas. Kom ihåg att avsluta med 
en obruten kanalvägg längst ute  
i sidan.

SKARVPROFIL I ALUMINIUM

Tjocklek 
skiva

Skruv-
längd 
täcklist

Skruvlängd 
(med 
borrspets) 
skarvprofil

10 mm 25 mm 50 mm

16 mm 32 mm 50 mm

32 mm 50 mm 50 mm

Skruven skall gå genom skarvlisten 
och ned i takstolen.
Vid behov kan skivan kapas. Kom ihåg 
att avsluta med en obruten kanalvägg 
längst ute i sidan.

Tjocklek 
skiva

Skruvlängd 
täcklist

10 mm 60 mm

16 mm 60 mm

32 mm 80 mm

Skarvlist i gummi används vid 
montage direkt på takstolen. 
Man undviker köldbryggor i profil
systemet, när man använder 
skarvlist i gummi.

SKARVLIST I GUMMI

2. VÄLJ PROFILSYSTEM

Kanalskiva
Skarvlist/skarvprofil
Täcklist
Sidoprofil
Framkantsprofil
Ändprofil, 2 st/förpackning
Dräneringstejp – framkant
Aluminiumtejp – bakkant
Underlagsband
Fasadanslutning
Väggprofil
Kantintäckning övre
Kantintäckning undre
Tätningsband
Silikon fogmassa

1. VÄLJ SKIVA

Pulpettak (enkelt tak)
Sadeltak (se taknockens montering i 
monteringsanvisningen)
Specialtak. Beräkna själv  eller råd
fråga någon på ditt inköpsställe.321

1

2

3

TWINLITE KANALSKIVA GLASKLAR OPAL RÖK

10 mm c/c 990 mm • •
16 mm c/c 990 mm • • •
16 mm c/c 1200 mm • •
16 mm HEATSTOP c/c 990 mm •
32 mm c/c 1200 mm • •

7 mm

3 mm
7 mm

7 mm

12

14

Kantintäckning mot fasad

3

4

13

14

Kantintäckning mot vindskiva

3

4

Välj det rätta taket till din carport, 
terrass eller till ditt uterum. Följ 
den nya online Takberäknaren, så 
får du lätt och snabbt en material
lista till ditt tak.
www.plastmo-tak.se

1

3

Fasadanslutning (mur och trä)

9

TWINLITE
MATERIALLISTA



Välj ClickLite, och ge skärmtaket till din ter

rass eller carport det lilla extra. ClickLite är 

både isolerande och kondenshämmande. Av 

alla våra tak är ClickLite dessutom det taket 

som är lättast att montera – både när du vill 

bygga nytt och byta ut ett gammalt tak.
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KANALTAK CLICKLITE
PLASTMO

LÄTT MONTERING MED SMART KLICKSYSTEM
Du monterar takskivorna med skruvar direkt ned i 
det tvärgående regelverket, utan skarvprofiler. 
Nästa skiva klickas ned i den föregående, via ski
vornas smarta klicksystem. Lättare blir det inte.
 

SLITSTARKT MATERIAL
ClickLite tillverkas av polykarbonat, som är ett 
starkt och slagtåligt plastmaterial. Du kan välja 
mellan längderna 3, 3,6 och 4,2 m. Skivorna finns 
i opalvit färg. Det är 10 års garanti på taket.

FAKTA
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CLICKLITE
Taket har ett finurligt snäppsystem, som 
gör det enklare att montera än andra 
kanaltak.

2a

1

4

5

3

2

2

7

6

3

1 4

3

2 2a

6

5

Isolerande kanaltak som 
skärmtak över terrass eller 
carport, där man önskar en 
isolerande effekt.

Taket finns i längderna 3,0/3,6 och 4,2 meter.
Taket är 16 mm tjockt och har en behaglig opal
vit färg.
Monteringsanvisning finns i takpaketen, men kan 
även laddas ned på www.plastmo.se.

TEKNISK FAKTA CLICKLITE

Ljustransmission ca. 50% 

Uvärde (W/m2K) 2,2 (W/m2K)

Regelavstånd
(mm) 

Se snözonstabell 
på s. 16 i monte
ringsanvisningen

Taklutning, minst 10 cm/m (ca. 6°)

Brand ClickLite skivor 
har enl. EN 
135011, uppnått 
följande resultat: 
B, s1d0.

6

5

3

2

1 Kantlist mot mur/sida. Används vid anslut
ning mot husvägg.

Kantlist med droppnäsa/sidoprofil. Används 
vid sidoanslutning mot vindskiva.

Framkantsprofil med dräneringskanal. 
 Används som framkantsprofil.

Tätningssats grå. Räcker till tätning av 6 m 
tak i bredd (oavsett taklängd).

Monteringsskruv 100 st. ca. 8 skruvar per m2.

Plastmo silikon fogmassa 100 ml.

Takskivor med monteringsanvisning.
Innehåller 4 st skivor som täcker 1 m i bredd.

2a

4

ALLT DU BEHÖVER

CLICKLITE
UNDERKONSTRUKTION



Trapetstak är ett bra val för en öppen taklös

ning, utan krav på isoleringsförmåga. Det 

kan t.ex. vara en carport, terrass eller ett 

 cykelskjul. Du kan också använda trapets

skivor som vindskydd på t.ex. altanen, eller 

som avskärmning vid soptunnan, veden eller 

trädgårdsavfallet.
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TRAPETSTAK
PLASTMO

PROLITE, JÄRBOLITE OCH JÄRBOPRO

Dessa trapetstak är extra slagstarka, och har en lång livslängd. Järbo

Lite och ProLite tillverkas av hård homogen PVC (inga mjukgörare), 

och kan återanvändas 100%. JärboPro tillverkas av polykarbonat, som 

har en extremt hög slagstyrka. Alla dessa typerna av tak är av högsta 

kvalitet, och alla tre är försedda med extra UVskydd.

ECOLITE

Letar du efter ett mer ekonomiskt alternativ, så är EcoLite lösningen. 

Det är ett trapetstak av en bra standard kvalitet, som finns i flera färg

nyanser. Precis som JärboLite och ProLite så tillverkas EcoLite av hård 

homogen PVC, som är helt återvinningsbar. EcoLite har också UV

skydd, som ger en lång livslängd.

MONTERING

Trapetsskivornas montering är snabb och enkel, och du behöver inga 

specialverktyg. Använd Plastmos skruv med vinge, så får du ett tak 

som håller hela dess livslängd.

MILJÖ

Du kan lämna in dina gamla PVC takskivor till återvinning, och på så vis 

hjälpa till med att skydda miljön.

GODA RÅD
 Trapetsskivorna får inte förvaras (staplas) i direkt solljus, oavsett om 
skivorna är övertäckta eller inte.

 Kom ihåg att ovansidan av träkonstruktionen alltid skall behandlas 
med ljus träskydd eller målafärg. 

FAKTA
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TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

HÄNGRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takavvattningsprojekt 
här:



Önskar du en bra standardski
va med ljusinsläpp, men ställer 
inga krav på isolering? 
Då är EcoLite det rätta valet.

ECOLITE
PLASTMO

ECOLITE BLÅTONADECOLITE KLAR 

SKIVSTORLEK

2,40 x 1,09 m  
3,00 x 1,09 m 
3,60 x 1,09 m 
4,20 x 1,09 m
4,80 x 1,09 m

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 1 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 83%
Profil: 70/16 mm
Skivans tjocklek: 0,7 mm
Användningstemperatur: 20°C  +55°C

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 1 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 63%
Profil: 70/16 mm
Skivans tjocklek: 0,7 mm
Användningstemperatur: 20°C  +55°C

SKIVSTORLEK 

2,40 x 1,09 m  
3,00 x 1,09 m 
3,60 x 1,09 m
4,20 x 1,09 m  
4,80 x 1,09 m
6,00 x 1,09 m

TILLBEHÖR

Plastmo Skruv med 
vinge

  LÄNGD  ANTAL 

Tätningslist vit EcoLite 1,05 m  Påse à 10 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.  Påse à 50 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.   Ask à 200 st.
Fasadanslutning, aluminium 1,10 m 1 st.
Taknock, klar 1,05 m 1 st.

RÄTT INFÄSTNING
Kom ihåg att använda rätt skruvar, och 
att hålen för dem ska vara större än skru
vens diameter, så att skivan kan röra sig 
med temperaturförändringarna. Använd 
Plastmo Skruv med vinge (förborrning är 
inte nödvändigt), så får du rätt hål i ski
van! Beräkna min. 12 st/m2.

EcoLite skivor har enl. EN 135011, uppnått följande resultat: B, s2d0
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Fasadanslutning för trapetsskivor är en rik
tigt praktisk produkt som ger en snabb, 
snygg och tät lösning (se monteringsan vis
ning). Den är lätt att täta mot jämna fasa
der, som t.ex. tegel och liggande träfasa
der. Fasadanslutningen håller dessutom 
tät ningslisten effektivt på plats, även om 
man behöver komplettera med annan 
intäck ning, vid t.ex. stående träpaneler. 
Fungerar till samtliga enskiktstak.

Taknock används till sadeltak. Nocken pas
sar till 245 grader taklutning.

FASADANSLUTNINGTAKNOCK

150 mm

Täcker 

105 cm

*

*

150 mm

50 mm

25
 m

m

40 mm

80 mm



PROLITE
PLASTMO

Önskar du ett tak med ljusinsläpp, och med extra 

slagstyrka och ställer du inga krav på isolering? 

Då är ProLite det rätta valet.

½ vågs överlapp

FÖRDELAR VID PROLITE 
TRAPETSSKIVOR

n   Hög kvalitet:
 – bra slagstyrka
 – bra väderbeständighet
 – extra UVfilter
n   8 års garanti 
n   Miljöhänsyn

TILLBEHÖR

Plastmo Skruv med 
vinge

  LÄNGD  ANTAL 

Tätningslist vit ProLite 1,05 m  Påse à 10 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.  Påse à 50 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.   Ask à 200 st.
Fasadanslutning, aluminium 1,10 m 1 st.
Taknock, klar 1,05 m 1 st.

RÄTT INFÄSTNING
Kom ihåg att använda rätt skruvar, och 
att hålen för dem ska vara större än skru
vens diameter, så att skivan kan röra sig 
med temperaturförändringarna. Använd 
Plastmo Skruv med vinge (förborrning är 
inte nödvändigt), så får du rätt hål i ski
van! Beräkna min. 12 st/m2.

PROLITE OPAL

SKIVSTORLEK  ANTAL 

2,40 x 1,05 m  
3,00 x 1,05 m 
3,60 x 1,05 m 
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m 

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 1 1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 44%
Profil: 75/20 mm
Skivans tjocklek: 0,9 mm
Garanti: 8 år
Användningstemperatur: 20°C  +55°C

ProLite skivor har enl. EN 135011, uppnått följande 
resultat: B, s2d0
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UNDVIK ALGBILDNING:
ProLite har en unik design, som ger möj
ligheten för diskreta skarvar (1/2 vågs 
överlapp). Detta minimerar algbildning i 
skivskarvarna. 

Fasadanslutning för trapetsskivor är en rik
tigt praktisk produkt som ger en snabb, 
snygg och tät lösning (se monteringsan vis
ning). Den är lätt att täta mot jämna fasa
der, som t.ex. tegel och liggande träfasa
der. Fasadanslutningen håller dessutom 
tät ningslisten effektivt på plats, även om 
man behöver komplettera med annan 
intäck ning, vid t.ex. stående träpaneler. 
Fungerar till samtliga enskiktstak.

Taknock används till sadeltak. Nocken pas
sar till 245 grader taklutning.

FASADANSLUTNINGTAKNOCK

150 mm

Täcker 

105 cm

*

*

150 mm

50 mm

25
 m

m

40 mm

80 mm



Önskar du ett tak med ljusinsläpp av hög 

kvalitet och med extra slagstyrka, 10 års  

garanti, och ställer du inga krav på isolering? 

Då är JärboLite det rätta valet. 

JÄRBOLITE
PLASTMO

FÖRDELAR MED JÄRBOLITE
n   Hög kvalitet:
  bra slagstyrka
  bra väderbeständighet
  extra UVfilter
n   Lång garantiperiod (10 år)
n   Miljöhänsyn

Plastmo Skruv  
med vinge

TILLBEHÖR
  LÄNGD  ANTAL 

Tätningslist vit JärboLite 1,05 m  Påse à 10 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.  Påse à 50 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.   Ask à 200 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, rökfärgad  Påse à 50 st.
Fasadanslutning, aluminium 1,10 m 1 st.
Taknock, klar 1,05 m 1 st.

½ vågs överlapp

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 
1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 
1 1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 38%
Profil: 75/20 mm
Skivans tjocklek: 0,9 mm
Garanti: 10 år
Användningstemperatur: 
20°C  +55°C

JÄRBOLITE RÖK
SKIVSTORLEK  

2,40 x 1,05 m
3,00 x 1,05 m
3,60 x 1,05 m
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 
1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 
1 1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 82%
Profil: 75/20 mm
Skivans tjocklek: 0,9 mm
Garanti: 10 år
Användningstemperatur: 
20°C  +55°C

JÄRBOLITE KLAR
SKIVSTORLEK  

2,40 x 1,05 m
3,00 x 1,05 m
3,60 x 1,05 m
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m

Form: Trapets
Täckande bredd: 1,04 m v. 
1/2 vågs överlapp (se s. 16 i 
monteringsanvisningen)
Täckande bredd: 0,97 m v. 
1 1/2 vågs överlapp (se s. 16 
i monteringsanvisningen)
Ljustransmission: 45%
Profil: 75/20 mm
Skivans tjocklek: 0,9 mm
Garanti: 10 år
Användningstemperatur:
20°C  +55°C

JÄRBOLITE OPAL
SKIVSTORLEK  

2,40 x 1,05 m
3,00 x 1,05 m
3,60 x 1,05 m
4,20 x 1,05 m
4,80 x 1,05 m
6,00 x 1,05 m

JärboLite skivor har enl. EN 135011, uppnått följande resultat: B, s2d0
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UNDVIK ALGBILDNING:
JärboLite har en unik design, som ger möjlighe
ten för diskreta skarvar (1/2 vågs överlapp). 
Detta minimerar  algbildning i skivskarvarna. 

RÄTT INFÄSTNING
Kom ihåg att använda rätt skruvar, och 
att hålen för dem ska vara större än 
skruvens diameter, så att skivan kan röra 
sig med temperaturförändringarna. An
vänd Plastmo Skruv med vinge (förborr
ning är inte nödvändigt), så får du rätt hål 
i skivan! Beräkna min. 12 st/m2.

Fasadanslutning för trapetsskivor är en rik
tigt praktisk produkt som ger en snabb, 
snygg och tät lösning (se monteringsan vis
ning). Den är lätt att täta mot jämna fasa
der, som t.ex. tegel och liggande träfasa
der. Fasadanslutningen håller dessutom 
tät ningslisten effektivt på plats, även om 
man behöver komplettera med annan 
intäck ning, vid t.ex. stående träpaneler. 
Fungerar till samtliga enskiktstak.

Taknock används till sadeltak. Nocken pas
sar till 245 grader taklutning.

FASADANSLUTNINGTAKNOCK

150 mm

Täcker 

105 cm

*

*

150 mm

50 mm

25
 m

m

40 mm

80 mm



JÄRBOPRO
PLASTMO

Önskar du ett tak med ljusinsläpp och av 

enastående kvali tet med exceptionellt hög 

slagstyrka, 15 års garanti och ställer du 

inga krav på isoleringsförmåga? 

Då är JärboPro det rätta valet. 

TILLBEHÖR
  LÄNGD  ANTAL 

Tätningslist JärboPro  1,05 m Påse à 10 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.  Påse à 50 st.
Skruv med tätning för trapets – vingar, galv.   Ask à 200 st.
Fasadanslutning, aluminium 1,10 m 1 st.
Taknock, klar 1,05 m 1 st.

Plastmo Skruv  
med vinge

Form: Trapets
Täckande bredd: 0,99 m
v. 1 vågs överlapp 
(se s. 16 i monteringsanv.)
Täckande bredd: 0,92 m
v. 2 vågs överlapp 
(se s. 16 i monteringsanv.)
Ljustransmission: 90%
Profil: 79/18
Skivans tjocklek: 0,8 mm
Garanti: 15 år

FÖRDELAR MED JÄRBOPRO 
 TRAPETSSKIVOR
n MYCKET hög slagstyrka – skivorna är 

tillverkade av polykarbonat och nästan 
omöjliga att slå sönder

n Kan användas från 50 till +100°C
n Lång garantiperiod (15 år)
n Samma tillbehör som till de övriga 

Plastmo Trapetsskivorna

SKIVSTORLEK  

3,00 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m
6,00 x 1,04 m

JärboPro skivor har enl. EN 135011, uppnått följande  
resultat: B, s1d0

1 vågs överlapp 

JÄRBOPRO KLAR
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RÄTT INFÄSTNING
Kom ihåg att använda rätt skruvar, och 
att hålen för dem ska vara större än 
skruvens diameter, så att skivan kan röra 
sig med temperaturförändringarna. An
vänd Plastmo Skruv med vinge (förborr
ning är inte nödvändigt), så får du rätt hål 
i skivan! Beräkna min. 12 st/m2.

Fasadanslutning för trapetsskivor är en rik
tigt praktisk produkt som ger en snabb, 
snygg och tät lösning (se monteringsan vis
ning). Den är lätt att täta mot jämna fasa
der, som t.ex. tegel och liggande träfasa
der. Fasadanslutningen håller dessutom 
tät ningslisten effektivt på plats, även om 
man behöver komplettera med annan 
intäck ning, vid t.ex. stående träpaneler. 
Fungerar till samtliga enskiktstak.

Taknock används till sadeltak. Nocken pas
sar till 245 grader taklutning.

FASADANSLUTNINGTAKNOCK

150 mm

Täcker 

105 cm

*

*

150 mm

50 mm

25
 m

m

40 mm

80 mm

Form: Trapets
Täckande bredd: 0,99 m 
v. 1 vågs överlapp
(se s. 16 i monteringsanv.)
Täckande bredd: 0,92 m 
v. 2 vågs överlapp
(se s. 16 i monteringsanv.)
Ljustransmission: 45%
Profil: 76/18
Skivans tjocklek: 0,8 mm
Garanti: 15 år

SKIVSTORLEK  

3,00 x 1,04 m
3,60 x 1,04 m
4,20 x 1,04 m
4,80 x 1,04 m
6,00 x 1,04 m

JÄRBOPRO OPAL



Med SunGlaze får du en vacker arkitektonisk

taklösning, som levereras med eleganta och

starka skarvprofiler i anodiserad aluminium.

SunGlaze kan användas till alla typer av skärmtak,

där det inte finns något behov av isolering.

SunGlaze – elegant skärmtakslösning.
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SUNGLAZE
PLASTMO

ANVÄNDNING
Carportar, terrasser, bensinstationer, skärmtak över ytterdörrar 
och gångar, samt övertäckning av poolområden.
 
UNDERHÅLLSFRIA SKARVPROFILER
SunGlaze monteras med underhållsfria profiler i anodiserad alumi
nium, med dolda skruvfästen. Elegant och lätt.
 
MATERIAL AV HÖG KVALITET
Takskivorna är tillverkade av polykarbonat, som är ett starkt och 
slagtåligt plastmaterial med lång livslängd. Skivorna har UVskydd 
på ovansidan. Det minskar risken för att solen nedbryter skivor
na, och ger ett väderstabilt tak. Därför erbjuder vi 10 års garanti.
 
FÄRGER
Finns i färgerna rök och klar. Var uppmärksam på att den rökfär
gade skivan släpper in minst ljus. Det kan göra intilliggande rum i 
huset mörkare.
 
ENKEL MONTERING
SunGlaze monteras snabbt och enkelt med tillhörande skarvprofi
ler i aluminium. Kan monteras antingen direkt på en takstolskon
struktion med (c/c) 602 mm mellan takstolarna, eller på en tak
stolskonstruktion med tvärgående reglar. Se snözonstabell på  
s. 16 i monteringsanvisningen.

FAKTA
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TAK
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takprojekt här:

HÄNGRÄNNE
BERÄKNARE

Få en komplett  
materiallista till ditt 

takavvattningsprojekt 
här:



1

4

5

3
2

87

6

SUNGLAZE
UNDERKONSTRUKTION

7

6

4

2

1

ALLT DU BEHÖVER
SunGlaze 4 mm klar eller

SunGlaze 4 mm rökfärgad

Skarvprofil

Täcklist

Klickprofil

Ändprofil

Skruv för skarvprofil 4,8 x 19 mm

Skruv för täcklist och ändprofil 5,5 x 19 mm

3

8

5
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SUNGLAZE
elegant skärmtakslösning

1 2

6

7

8

4

3

Profilset:

5



TEKNISK FAKTA 4 MM KLAR 4 MM RÖK

Ljustransmission ca. 90% ca. 20%

Uvärde (W/m2K) (9% bättre än 
glas i samma tjocklek)

5,29

Takstolsavstånd (c/cavstånd) mm 602

Skivans höjd 21 mm

Totalhöjd för skarvprofil, skiva och 
täcklist

34 mm

Skivans mått Bredd: ca 585 mm och tjocklek: 4 mm

Minsta radie vid kallböjning* r=4000 mm

Skivans vikt 5,05 kg/m2 (2,94 kg/m)

System vikt 7,40 kg/m

Minsta taklutning 50 mm/m (ca. 3°)

Skivlängder (m) 3,0 / 3,6 / 4,2

Temperaturstabilitet 30 til +115

Brand SunGlaze har enl. EN135011 uppnått följande 
 resultat: B, s1d0

Skydd Skivan har UVskydd på ovansidan

Ljuddämpning ca. 23 db
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Klar Rök

FÖRDELAR MED SUNGLAZE

n Vacker glasklar skiva, som liknar härdat glas

n Vattentäta skarvar utan användning av   
 silikon eller gummitätningar

n Fri rörlighet för takskivorna

n Stor styrka mot snö och vindbelastning

n Nästan okrossbar

n Enkel, snabb och säker montering

n Dolda skruvfästen

n Minimalt underhåll

* Aluminiumprofiler skall valsas

VÄLJ MELLAN
FLERA FÄRGER
Se varuprover i din lokala bygghandel.
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Lägg en silikonsträng 
där skivorna överlappar.

Droppstopp skiva

DROPPSTOPP PRODUKTER

DroppStopp skiva 60 x 160 cm

DroppStopp aluminiumprofil 300 cm och 400 cm

DroppStopp skarvprofil

DroppStopp skruv Påse à 100 st

UNDERTAK FÖR TERRASS OCH BALKONG

Ett system som på ett enkelt sätt hindrar vatten att rinna 

ned genom träterrasser och balkonger. Droppstopp

systemet består av lätta plastskivor och aluminium

profiler. Skivorna monteras efter att terrassen/balkong

en är färdigbyggd. Ytor som tidigare blev våta vid regn 

kommer med några enkla handgrepp att bli torra.

DROPPSTOPP

10
 cm

 ov
erl

ap
p

Legg tetningsmassen i
plateskjøtene, der
platene overlapper.

DryppStop plate

FÖRDELAR MED DROPPSTOPP
n Skyddar din terrass mot oönskat takdropp

n  Kan monteras på undersidan av entrépartier,  
eller under din terrass och  balkong

n Enkel montering och kapning 

Efter bara några timmars arbete har du ytan under 
tak. Skivorna monteras på undersidan av entrépartier 
och/eller under terrassen. Skivorna levereras i läng
den 160 cm och bredden 60 cm. Skivorna monteras 
med 10 cm överlapp och täcker 150 cm.

Våghöjden blir ca 8 cm vid ett regel avstånd på c/c 
60 cm med 4,8 cm regel. Används 3,6 cm regel på 
c/c 60 cm blir våghöjden ca 5,5 cm. Skivornas fall 
bör vara ca 1,5 cm per meter skiva.
  
Skivorna kan även eftermonteras på befint lig  
balkong och terrass. Glöm ej att komplettera med 
Plastmo hängrännor.



HANDYLITE PRODUKTER

HandyLite trapetsskiva 80 x 120 cm

Toppskruv med vinge 50 st/påse

2525

Trapetsskivan ”HandyLite” är en klar skiva i en

lätthanterlig storlek som är enkel att transportera 

för gördetsjälv folket.

HandyLiteskivan passar till mindre projekt som 

t ex. provisorisk avskärmning, vedskjul och liknande.

HANDYLITE TRAPETSSKIVA
PLASTMO

PRODUKTINFORMATION
 Klar trapetsskiva (profil 75/20 mm)

 Tjocklek 0,7 mm

 Storlek 80 x 120 cm

MONTERING
Monteras med Plastmo Skruv med vinge utan för
borrning som säkrar att skivan kan röra sig med  
temperaturförändringar.  
Taklutningen ska vara minst 3 cm/m.

ANVÄNDNING
Till avskärmning och tak till cykelskjul, ved m.m.

ORDERVOLYM
Antal skivor pr. leverans: 75 st på pall.

FAKTA

Toppskruv 
med vinge



PLASTMO ERBJUDER ENKLA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR, DESIGNADE FÖR DET 
SVENSKA KLIMATET. SE DET KOMPLETTA SORTIMENTET PÅ WWW.PLASTMO.SE

SURFA IN OCH HITTA FRAMTIDENS
EFFEKTIVA AVVATTNINGSLÖSNINGAR PÅ 
WWW.PLASTMO.SE

GODA RÅD OM TAKSKIVOR
TAKSTOLAR AV LIMTRÄ
Limträ säkerställer en rak, jämn och form
stabil lösning, och kan därför rekommende
ras. Om man inte använder limträ, så skall 
man alltid montera minst en regel mellan 
fram och bakkant. Det ger en styvare och 
starkare konstruktion. Se snözoner och 
 regelavstånd på s. 16 i monterings
anvisningen.
 
OBS! Kanalplastskivor skall alltid monteras 
med stöd i både fram och bakkant.

ISOLERING
Isolera aldrig med mineralull eller dylikt, 
 direkt under tak med ljusgenomsläpp.

ATT GÅ PÅ TAKET
Kliv inte direkt på skivan när du jobbar på ta
ket. Lägg ut något som fördelar tyngden, 
t.ex. en planka eller stege.

RENGÖRING
Rengör takskivorna med varmt vatten och 
en mjuk borste eller svamp. Eventuellt kan 
en svag diskmedelslösning användas (får 
inte innehålla slipmedel eller alkaliska lös
ningsmedel). Tvätta inte taket i direkt soll
jus, eller om temperaturen är över 25°C. An
vänd inte högtryckstvätt. Det kan förstöra 
ytan på takskivorna, och trycka in vatten på 
oönskade ställen. Använd aldrig organiska 
lösningsmedel, eller syra/bas produkter, ef
tersom det kan påverka skivor och skarvar.

VENTILATION
Under varma sommardagar bör uterummet 
ventileras, annars kan temperaturen bli 
mycket hög. Ouppvärmda uterum bör venti
leras för att undvika kondens som kan upp
stå vid stora väderomslag. 

FÖRVARING
Förvara skivorna på ett plant underlag. Håll 
dem övertäckta med något ljustätt material 
om du förvarar skivorna utomhus. Takskivor
na får ej staplas i direkt solljus. Undvik läng
re tids förvaring med skyddsplasten på. Ta 
bort skyddsplasten så fort som skivorna är 
monterade.

TA BORT SNÖ FRÅN TAKET
Vid snöfall bör snön på taket tas bort, för 
att undvika att takskivorna och takkonstruk
tionen överbelastas.
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OBS! Kom ihåg att ovansidan av 
träkonstruktionen skall behandlas med 
ljus träskydd eller målafärg. Lut får inte 
an vändas, eftersom det kan påverka 
 skarvarna.



VÄLJ DEN RÄTTA HÄNGRÄNNAN 
TILL DITT TAK

Koppar är exklusiv och unik. Den får med tiden en mycket vacker 
grön färg. Den gröna ytan ger dessutom kopparn ett bra skydd 
och en lång livslängd. Därför är också kopparn väderbeständig 
och sättas upp överallt.

KOPPAR HÄNGRÄNNOR

Letar du efter en hängränna som liknar zink? Önskar du samtidigt stålets 
styrka, och ett uttryck av gediget hantverk? Då kan Plastmos hängränna 
Stål Plus vara något för dig. Den är dessutom ytbehandlad så den är mot
ståndsduktig mot salt i kustområden, och mot förorening.

STÅL PLUS HÄNGRÄNNOR

AluZink har en blank, lätt fläckig yta, som bevaras i många år. Det är 
en ekonomisk lösning, som har stålets styrka, och ytbeläggningen i 
aluminium och zink ökar motståndskraften mot korrosion. Samtidigt 
har zinken också en förmåga att läka mindre skråmor på ytan.

ALUZINK HÄNGRÄNNOR

Vit Grå Antracit Brun Svart

Plastmo hängrännor i plast har bevisat deras styrka i mer än ett halvt 
sekel. Plast påverkas inte av luftförorening eller salthaltig luft i kustom
råden. De är starka och stabila och håller i många år.

PLAST HÄNGRÄNNOR

Zink får med tiden en vacker patina, som många husäga
re efterfrågar både till renovering och nybyggeri. De full
ändar ett elegant helhetsintryck och signalerar kvalitet. 
Samtidigt är zink ett mycket väderbeständigt material, 
som motstår alla klimatförhållanden.

ZINK HÄNGRÄNNOR Std.

Arkitekt
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BORT VATTNET FRÅN DITT HUS
PLASTMO LEDER EFFEKTIVT

PL ASTMO.SEPlastmo A/S | Odinsvej 911 | DK4100 Ringsted | Org.nr.: 33 05 16 62 | info@plastmo.se | T: +031 338 97 47 | Plastmo A/S är en del av ACOkoncernen
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MONTERINGSANVISNING

PL ASTMO.SE

TAKLÖSNINGAR

MONTERINGSANVISNING 
KANALTAK, TRAPETSTAK, SUNGLAZE OCH DROPPSTOPP



GODA RÅD

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Montering .................................................................................... 17
17DROPPSTOPP

3TWINLITE KANALTAK
Innan du börjar ............................................................................... 3
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Kanalskiva
Skarvlist/skarvprofil
Täcklist
Sidoprofil
Framkantsprofil
Ändprofil för täcklist, 2 st./frp
Dräneringstejp – framkant
Aluminiumtejp – bakkant
Underlagsband
Fasadanslutning
Väggprofil (se överst på s.8)
Kantintäckning övre (se överst på s.8)
Kantintäckning undre (se överst på s.8)
Tätningsband
Silikonfogmassa19

TwinLite översiktsritning

Vänligen läs igenom hela monteringsanvis-
ningen innan arbetet påbörjas.
 
TwinLite monteras på en takkonstruktion 
bestående av takstolar och reglar. För 
uterum bör formstabilt trä användas – t.ex. 
limträ. Är du tveksam bör extra tvärgående 
reglar monteras, så att konstruktionen blir 
starkare och styvare. Avståndet mellan 
takstolarna (c/c) ska vara 990 eller 1200 
mm, beroende på val av skiva. Detta av-
stånd är viktigt för att monteringen ska 
kunna framskrida problemfritt. Vid mindre 

avstånd kan skivan kapas på bredden. Ski-
van behöver stöd i både fram- och bakkant 
för att systemet ska fungera. Taklutningen 
ska vara min. 30 mm/m (ca 2°).  
Skyddsfilmen tas bort efter hand som du 
monterar skivorna.
 
TwinLite finns i flera standardlängder. Om 
skivorna ska avkortas eller kapas på bred-
den, används en fintandad såg eller en vin-
kelslip. Ska skivorna kapas på bredden ska 
du avsluta med en obruten kanalvägg. Ski-
vans bredd ska vara 10 mm mindre än av-

ståndet mellan skarvprofilernas centrum till 
centrum (c/c). Kanalerna dammsugs efter 
behov. TwinLite monteras med vanliga 
handverktyg. Skivorna ska gå 1/3 ut över 
takrännan (vanligtvis ca 50 mm), för att sä-
kerställa en bra avvattning. 

TWINLITE KANALTAK

INNAN DU BÖRJAR

UNDERKONSTRUKTION

TwinLite 16 mm (c/c 990 mm)
TwinLite 32 mm (c/c 1200 mm)
 
Skivan ska alltid ha stöd i både fram- 
och bakkanten.
 

Se snözonstabeller på s. 16.

TwinLite 10 mm (c/c 990 mm)
TwinLite 16 mm (c/c 990 och 1200 mm)
TwinLite 32 mm (c/c 1200 mm)
 
Skivan ska alltid ha stöd i både fram- och 
bakkanten.
 
Se snözonstabeller på s. 16.

TwinLite 10 mm (c/c 990 mm)
TwinLite 16 mm (c/c 990 och 1200 mm)
TwinLite 32 mm (c/c 1200 mm)
 
Skivan ska alltid ha stöd i både fram- och 
bakkanten.
 
Se snözonstabeller på s. 16.

Skarvprofil i aluminium 
 eller skarvlist i gummi

Skarvprofil i aluminium 
 eller skarvlist i gummi Skarvprofil i aluminium

990 mm 990 mm

1200 mm
1200 mm

Se snözonstabellerSe snözonstabeller

OBS! Skivorna är försedda med ett 
extra UV-skydd för att förlänga livs-
längden. På TwinLite skivorna finns 
UV-skyddet på båda sidorna. Det gör 
det möjligt att utnyttja materialet ma-
ximalt vid sneda skärningar.
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TWINLITE KANALTAK

1

Skarvprofil i aluminium använder man på takkonstruktioner med tvärgående reglar. Om de tvärgående reglarna är infällda kan man använda skarvlist i gummi.
Monteringsmetoden är den samma för skarvprofil i aluminium och skarvlist i gummi. I den efterföljande vägledningen visas montering på en ren takstolskonstruktion.

Skruvavstånd max. 800 mm

Princip

30 mm

5 mm

	Vinkelslip eller 
 fintandad såg
	Bockar
	Måttband
	Tumstock

	Blyertspenna
	Säkerhetsglasögon
	Hörselskydd
	Häftpistol eller spik
	Hammare

	Borr- och skruvmaskin
	Bågfil
	Hobbykniv
	Stege

DU BEHÖVER

Regelkonstruktion med skarvprofil i aluminium monterat med skruvar

4



2

Skarvlist i gummi används vid montering direkt på takstolen. Ett c/c takstolsavstånd på 990 mm eller 1200 mm passar till de två bredderna som
TwinLite takskivorna finns i.

Takstolskonstruktion med skarvlist i gummi, monterad med spik

C/C

Princip

80 mm

Spikavstånd max. 350 mm

3 Mätning av TwinLite skivan

5 mm

25 mm

5 mm

50 mm

5

TWINLITE KANALTAK
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Anpassning av skivans längd

Anpassa skivans längd med en vinkelslip med 
skärskiva, eller en fintandad såg.

Skyddsplast

Ta bort skyddsplasten på skivans undersida. OBS! 
Det är UV-skydd på båda sidorna av skivan, så det 
spelar ingen roll vilken sida som är upp eller ned.

Det kan vara nödvändigt att anpassa de yttersta 
 skivorna på bredden. Avsluta med en obruten vägg.

C/C ÷ 10 mm

Dräneringstejp och aluminiumtejp

Montera aluminiumtejp i den änden av skivorna, som vänder 
upp mot väggen, och dräneringstejp i den änden, som vänder 
ned mot takrännan.

Dammsug kanalerna.

Montering av skivor och täcklister

Princip

12
0 m

m

Skruvavstånd
max. 350 mm

5 mm

5 mm

25 mm

30 mm

Dammsugning Anpassning av skivans bredd4 5 6

7 8

9

TWINLITE KANALTAK
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Placering av kantintäckning  
– 10 mm. Ta bort yttersta gummi-
list på täcklist.

Placering av kantintäckning  
– 16 mm. Ta bort yttersta gummi-
list på täcklist.

Placering av kantintäckning  
– 32 mm. Ta bort yttersta gummi-
list på täcklist.

Kantintäckning med skarvlist i gummi13

Placering av kantintäckning  
– 10 mm. Vänd yttersta gummi-
list på täcklist och ta bort yttersta 
gummilist på skarvprofil.

Placering av kantintäckning  
– 16 mm. Vänd yttersta gummilist 
på täcklist och ta bort yttersta 
gummilist på skarvprofil.

Placering av kantintäckning  
– 32 mm. Vänd yttersta gummi-
list på täcklist och ta bort yttersta 
gummilist på skarvprofil.

Kantintäckning med skarvprofil i aluminium14

Placera sidoprofilen (3 olika: 10 mm, 16 mm och 
32 mm), allt efter tjockleken på skivan. 
 Sidoprofilen ska vara 15 mm kortare än skivan.

Placering av sidoprofil – 10 mm.
Ta bort yttersta gummilist  
på täcklist.

Placering av sidoprofil – 16 mm.
Ta bort yttersta gummilist  
på täcklist.

Placering av sidoprofil – 32 mm.
Vänd yttersta gummilist  
på täcklist.

15 mm

Sidoprofil med skarvlist i gummi11

Placering av sidoprofil – 10 mm.
Vänd yttersta gummilist på täck-
list och ta bort yttersta gummi-
list på skarvprofil.

Placering av sidoprofil – 16 mm.
Vänd yttersta gummilist på täck-
list och ta bort yttersta gummi-
list på skarvprofil.

Placering av sidoprofil – 32 mm.
Vänd yttersta gummilist på täck-
list och ta bort yttersta gummi-
list på skarvprofil.

Sidoprofil med skarvprofil i aluminium12

Sidoprofil10

TWINLITE KANALTAK
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Kantintäckning med avslutning

Kantintäckning undre –profilerna (14) ska överlappa 
varandra med 10 – 20 mm. Överlappet ska vara i 
fallriktningen. Kantintäckning övre –profilerna (13) 
ska överlappa varandra med 10 – 15 mm. Överlap-
pet ska vara i fallriktningen.

Kantintäckning undre –profilerna (14) ska överlappa 
varandra med 10 – 20 mm. Överlappet ska vara i 
fallriktningen. Väggprofilerna (12) fräser man in i 
väggen, och de monteras med ca 10 mm överlapp 
i fallriktningen.

15

Ta bort skyddsplasten från skivorna18

Montering av framkantsprofil16

400 m
m

Montera ändprofiler och foga med silikon17

5 mm

3 mm

13 12

14 14

TWINLITE KANALTAK
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OBS! Lägg något på taket som fördelar tyngden, t.ex. plankor, 
innan montering av fasadanslutning!

37 mm

Förborrning

990 mm

23 mm

Anpassa fasadanslutningen.Markera med en blyertspenna där täcklis-
terna ska passera fasadanslutningen.

Fräs ett spår i väggen 37 mm ovanför Twin-
Lite täcklisterna. Spåret ska ha en höjd på 
minst 4 mm, och en djup på minst 6 mm.

Skruva fast profilen i väggen. Foga på ovan-
kanten av fasadanslutningen, och på under-
kanten ned mot täcklisten.

Borra hål i borrspåret överst i profilen 
med max. 990 mm avstånd.

Skär 100 mm av fasadanslutningen, och 
använd den som överlapp över skarven.

Förlängning

100 mm

Montera underlagsband på TwinLite skivor-
na, mellan täcklisterna. Montera underlags-
bandet 50 mm från väggen.

Sätt ihop fasadanslutningarna.

50 mm

6 mm

4 
m

m
1 2 3  Ta bort ”tapparna” med en tång.

4 5 6

7 8 9

50 mm

FASADANSLUTNING MOT BAKVÄGG (ALUPROFIL)

TWINLITE KANALTAK
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TWINLITE KANALTAK
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Ø 7 mm

maks. 400 mm

100 mm

45 mm

51 mm

65 mm

51 mm 10-35°

35 mm

60 mm

51 mm

2 3

4 5

1

TAKNOCK

TWINLITE KANALTAK
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TRAPETSTAK

2

Inledning

Tryck fasadanslutningen mot väggen, och spika fast den i regeln. 
Förläng fasadanslutningen med minst 20 mm:s överlapp.

Överlappa på längden med minst 200 mm, och alltid över en regel.

Lägg tätningslist mellan träkonstruktionen och trapetsskivan vid den nedersta regeln.

200 m
m

50 mm

1 2

3

Läs igenom hela monteringsanvisningen 
innan du börjar. Den sidan av träkonstruk-
tionen som är vänd uppåt (mot skivorna), 
ska målas med en vit färg, eftersom vit ab-
sorberar minst värme. På så vis undgår du 

att skivorna smälter vid starkt solljus. Om 
skivorna ska avkortas, så använder du en 
fintandad såg. Taklutningen ska vara minst 
3 cm/m (2°). Trapetsskivor ska alltid mon-
teras på tvärgående regelverk (se snözon-

stabell på s. 16 i monteringsanvisningen).

INNAN DU BÖRJAR

Se snözonstabellerna på
s. 16 för korrekt regelav-
stånd

VIKTIGT! Montera JärboPro med UV-skyddet 
uppåt, som det står på skivan.

12



TRAPETSTAK

OBS!

Skruv med vinge

Skruva direkt genom trapetsskivans vågdal utan förborrning, tills att 
tätningen sluter tätt. Skruva i varannan vågdal i nedersta och översta 
regeln. I reglarna mellan nedersta och översta regel skruvar du i var 
tredje vågdal (ca 12 skruvar/m2).
 

4

Överlappa trapetsskivorna rätt, 
 beroende på takets lutning.

EcoLite och JärboPro

1 vågs överlapp – minst 10 cm/m (6°)

2 vågs överlapp – minst 3 cm/m (2°)

Min. 6°

Min. 2°

1/2 vågs överlapp – minst 10 cm/m (6°)

1 ½ vågs överlapp – minst 3 cm/m (2°)

ProLite och JärboLite

Min. 6°

Min. 2°

13



TRAPETSTAK

Taknock

Taknocken ska överlappa trapetsskivan med 140 - 150 mm på var sida om nocken. Montera tätningslist mellan trapetsskivor och taknock. Taknock-
en sätts fast med skruvar, ned genom trapetsskivorna.8

Avslutning

Tryck in tätningslisten i fasadanslutningen, och tryck lätt på 
 fasadanslutningen, tills att tätningslisten sluter helt tätt.

Foga mellan fasadanslutningen och väggen. Foga med Plastmo 
 Silikonfogmassa mellan tätningslister och trapetsskivor.

Avsluta med att montera vindskivor och Plastmo Takrännor.

5 6

7

14



Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du 
börjar. SunGlaze takskivor måste monteras på en 
stabil konstruktion, som klarar den snö- och vindbe-
lastning som kan förekomma på monteringsstället. 
Minsta taklutning är 50 mm/m, motsvarande en 

lutning på 3°. Vid takstolskonstruktion ska c/c av-
ståndet mellan takstolarna vara 602 mm. Se snö-
zonstabeller på s. 16 för tvärgående regelkonstruk-
tion. Vid montering direkt på takstolar kan man 
använda takstolar med en bredd på 65 mm, som 

motsvarar bredden på skarvprofilen i aluminium. 
Takskivor och  aluminiumprofiler måste hanteras 
försiktigt, och ska lyftas när de flyttas, för att und-
vika skråmor på ytorna.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Tryck klicklisten ned i täcklisten för 
hand, eller använd försiktigt en gummi-
klubba, alternativt en hammare med en 
träbit mellan.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Montera ändprofiler på täcklisternas  
nedre ändar (vid takrännan). Använd  
medföljande skruvar utan borrspets.
Ta bort skyddsplasten på ändprofilerna.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Ta bort den översta skyddsplasten från ski-
vorna. Om inte skyddsplasten tas bort ome-
delbart efter montering, kan sol och värme 
göra att plasten bränner fast på skivans yta, 
och blir då mycket svår/omöjlig att ta bort.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Förborra 6 mm hål i skarvprofilerna för mon-
teringsskruv. Det måste finnas en skruv på 
vardera sidan om skarvprofilen i varje regel, 
eller på ett avstånd av max. 800 mm i  
takstolen. De första/sista par skruvar fästs 
max. 120 mm från profiländarna. Skarv pro-
filerna monteras med ett c/c avstånd på 
602 mm. Montera skarvprofilerna från  
mitten av konstruktionen, och utåt. Montera 
endast 1 – 2 skarvprofiler i taget, så att 
felaktigheter undviks. Ändprofilen i den övre 
änden av skarvprofilerna ska monteras inn-
an skarvprofilerna monteras.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Ta bort den inre skyddsplasten från skivor-
na. (Den sidan som ska vara vänd ned mot 
den bärande konstruktionen).

Placera skivorna i skarvprofilerna. 
Säkerställ att de ligger rätt längs hela  
skivans längd.

Kapa skivor och aluminiumprofiler till önskad 
längd. Använd en fintandad cirkelsåg eller 
handsåg för att anpassa skivorna. Eftersom 
skivorna rör på sig vid temperaturändringar, 
måste skivorna vara 10 mm kortare än  
aluminiumprofilerna. Max. uthäng är 100 
mm. Vid montering av takrännor bör uthän-
get vara 50 mm. Det måste finnas åtminsto-
ne 10 mm uthäng med hänsyn till montering 
av ändprofil.

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m

Montera sedan täcklisten över skarvprofil och 
skiva, så att hålen i täcklisten är centrerade över 
skarvprofilens två mittersta ben. Fäst täcklisten 
med de medföljande skruvarna utan borrspets, 
mellan skarvprofilens ben. 
Undvik överskruvning av skruv.

1 2 3

4 5 6

7 8

INNAN DU BÖRJAR

SUNGLAZE

Cut to size1 Install base2 3

54 6

7 8 9 Remove outer maskingFix End CapAssemble Cap Plug

Fix CapPosition the PanelsRemove inner masking

23.625” (600mm)

600/3 - 600/4

PURLIN

31.5"

800/4

PURLIN

Next base positioning

55 m
m
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SNÖZONER OCH REGELAVSTÅND

Snözon (kgN/m2) 1 1,5 2 2,5 3 4

Trapetstak 700 600 600 500 450 400
SunGlaze 7000 4200 2400 1200 1000 800

ClickLite 700 700 500 500 500 500

TwinLite 10 mm, c/c 990mm 1500 1400 1200 1100 1000 800

TwinLite 16 mm, c/c 990mm 6000 2800 2000 1700 1600 1500

TwinLite 16 mm, c/c 1200mm 2000 1400 1000 800 700 600
TwinLite 32 mm, c/c 1200mm 6000 2400 2200 2000 1800 1600

Snözon (kgN/m2) 1 1,5 2 2,5 3 4

Trapetstak 700 600 600 500 450 400
SunGlaze 800 800 700 700 600 500

ClickLite 700 700 500 500 500 500

TwinLite 10 mm, c/c 990mm 800 700 600 600 500 500

TwinLite 16 mm, c/c 990mm 800 800 800 800 800 800

TwinLite 16 mm, c/c 1200mm 800 800 800 800 700 600
TwinLite 32 mm, c/c 1200mm 800 800 800 800 800 800

OBS! Montage enligt figur B gäller ej för 
skarvlist i gummi.

Reglarna vilar på takstolarna.

Infällda reglar.

Regel-

avst
ånd

Regel-

avst
ånd

C/C

A

B

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,0

2,02,0

2,0 2,0

2,0

2,03,03,0

3,0

3,0

3,0
3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5 3,5
3,0

3,5

3,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

5,5

5,5

1,0

Kartan är hämtad ur BFS 2006

Sverige är indelat i snözoner, som base-
ras på den normala snömängden i olika 
områden. Snözonerna avgör vilket rege-
lavstånd som krävs.

 Se på kartan vilken snözon du ska  
 bygga i. 

 Bestäm vilken typ av regelkonstruktion   
 du ska använda dig av (figur A eller B). 

 Läs av regelavståndet i tabellen nedan.

2

3

1

GÖR SÅ HÄR: 

SNÖZONER

TwinLite, Trapets och SunGlaze tak:
Figur A: Max. avstånd (c/c) mellan reglar (mm).

TwinLite, Trapets och SunGlaze tak:
Figur B: Max. avstånd (c/c) mellan reglar (mm).
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DROPPSTOPP

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

Montera aluminiumprofilen längst upp med ett avstånd på ca 10 cm från toppen. Lägg aluminium-
profilen med ett fall på 15 mm/m. Profilerna ska avfettas innan de monteras så att limmet fäster 
ordentligt. Applicera rikligt med lim på aluminiumprofilen mot träverket.

Skruva fast aluminiumprofilen i regeln  
– ca 30 cm mellan skruvarna.  
Förborra aluminiumprofilen.

Montera skarvprofilen på den första alumi-
niumprofilen. Applicera lim på aluminium-
profilens kant. Montera nästa aluminium-
profil i skarvprofilens motsatta ände och 
skjut ihop aluminiumprofilernas ändar inne 
i skarvprofilen. 

Tryck DroppStopp-skivan på plats så att 
den får en fin båge. Montera den med  
10 cm överlapp. Lägg en limsträng mellan 
skivorna där de överlappar varandra. Ski-
vorna är lätta att anpassa till regelavstånd 
c/c 60 cm eller mindre. Verktyg som t ex 
tapetkniv och plåtsax kan användas.

Korrekt monterat DroppStopp. OBS! På vindutsatta ställen rekommenderar vi montering av en kil under terrassen, mellan skivan och ter-
rassens undersida. Och för att förhindra vattendroppar under terrassen/entrépartiet kan man montera en 
fasadanslutning i bakkanten och från väggen cirka 20 cm över skivorna.  
Aluminiumprofilerna kan rosta i områden med salthaltig luft.

1

2 3 4

5

C/C 60 cm

10 cm
Ca.

10
 cm

 ov
erl

ap
p

Legg tetningsmassen i
plateskjøtene, der
platene overlapper.

DryppStop plate

17



PL ASTMO.SE

PLASTMO ERBJUDER ENKLA OCH EFFEKTIVA LÖSNINGAR, DESIGNADE FÖR DET 
SVENSKA KLIMATET. SE DET KOMPLETTA SORTIMENTET PÅ WWW.PLASTMO.SE

SURFA IN OCH HITTA FRAMTIDENS EFFEKTIVA 
 AVVATTNINGSLÖSNINGAR PÅ WWW.PLASTMO.SE

GODA RÅD OM TAKSKIVOR
TAKSTOLAR AV LIMTRÄ
Limträ säkerställer en rak, jämn och formsta-
bil lösning, och kan därför rekommenderas. 
Om man inte använder limträ, så ska man  
alltid montera minst en regel mellan fram-  
och bakkant. Det ger en styvare och starkare  
konstruktion. Se snözoner och regelavstånd 
på s. 16.

OBS! Kanalplastskivor ska alltid monteras med 
stöd i både fram- och bakkant.

ISOLERING
Isolera aldrig med mineralull eller dylikt, direkt 
under tak med ljusgenomsläpp.

ATT GÅ PÅ TAKET
Kliv inte direkt på skivan när du jobbar på ta-
ket. Lägg ut något som fördelar tyngden, t.ex. 
en planka eller stege.

RENGÖRING
Rengör takskivorna med varmt vatten och en 
mjuk borste eller svamp. Eventuellt kan en 
svag diskmedelslösning användas (får inte 
innehålla slipmedel eller alkaliska lösningsme-
del). Tvätta inte taket i direkt solljus, eller om 
temperaturen är över 25°C. Använd inte hög-
tryckstvätt. Det kan förstöra ytan på takskivor-
na, och trycka in vatten på oönskade ställen. 
Använd aldrig organiska lösningsmedel, eller 
syra/bas produkter, eftersom det kan påverka 
skivor och skarvar.

VENTILATION
Under varma sommardagar bör uterummet 
ventileras, annars kan temperaturen bli myck-
et hög. Ouppvärmda uterum bör ventileras  
för att undvika kondens som kan uppstå vid  
stora väderomslag. 

FÖRVARING
Förvara skivorna på ett plant underlag. Håll 
dem övertäckta med något ljustätt material 
om du förvarar skivorna utomhus. Takskivorna 
får ej staplas i direkt solljus. Undvik längre  
tids förvaring med skyddsplasten på.  
Ta bort skyddsplasten så fort som skivorna  
är monterade.

TA BORT SNÖ FRÅN TAKET
Vid snöfall bör snön på taket tas bort, för  
att undvika att takskivorna och takkonstruk-
tionen överbelastas.

GODA RÅD

OBS! Kom ihåg att ovansidan av
träkonstruktionen ska behandlas med
ljust träskydd eller målarfärg. Lut får 
inte användas, eftersom det kan  
påverka skarvarna.
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