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Monteringsanvisning
Termowood Element Tak.
Måten å komme i gang på er å slutte å snakke
og begynne å gjøre noe.

«Walt Disney»

SKAL LESES FØR MONTERING!
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Forkontroll.
Ved varemottak: Kontroller mengde og at det ikke er skader på
leveransen.
Mottatte varer må dekkes til for vær og vind.
Termowoods innpakning er ikke beregnet for å stå ubeskyttet
over tid.
Kontroller takstoler/sperrer
Sjekket

Senteravstand takstoler/sperrer
Diagonal pr. takflate
Parallelle takstoler/sperrer
Er det for store avvik må disse utbedres før videre montering.
Husk at jo bedre grunnarbeidet er, jo enklere blir det å få et
perfekt sluttresultat.
Montering, Termo Element Tak
Det er hensiktsmessig å være to personer ved montering, en
oppe på taket og en på stillas under.
Start med takfoten. Elementet må rettes inn etter takfoten og
må stå vinkelrett på takstolene/taksperrene.
Den løpende monteringen foregår ved å entre sammen 5-6
elementer av gangen. Selve sammenpressingen av elementene
gjøres ved hjelp av monterings stropper. Normalt skal det holde
med to stropper; en på senter overside og en på senter
underside.
Strammedelen brukes i monteringsretning.
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OBS!: Det er forskjell på strammer for not- og fjærside.
Hvis elementene skal benyttes som ferdig overflate
innvendig så må det tas hensyn til ved festing av
stropper.
Får man ikke klemt elementene helt sammen med bare
stroppene er det hensiktsmessig og gi den noen slag med slegge
eller annet egnet redskap NB: SLÅ IKKE DIREKTE PÅ ELEMENTE.
Hvert element festes med 4 festemidler i takstol/taksperre, 2 på
hvert opplegg.
Festemidler:
Skruer;
min. 5,0x90
Maskinspiker; min. 3,1x90
Det er hensiktsmessig ikke å feste det siste elementet helt fast i
takstol/taksperren før neste element er entret.
Hold kontroll på vinkel i forhold til takstol/taksperre underveis.

Figur 1, Typisk snitt opplegg på takstol/taksperre
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Figur 2, Tverrsnitt takelement

Tilpasning ved takfot
Det må tilpasses med løse plater nederst mot takfoten på
byggeplassen.
Kantplate i kryssfiner eller lignende følger ikke med.
Nedenfor er noen prinsippløsninger vist.

Figur 3, Løsning takfot med taksperrer
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Tilpasning ved møne

Elementene må tilpasses i møne/takavslutning på byggeplassen.
Plater som kan tilpasses følger med leveransen.

Figur 4, Møneløsning uten mønedrager, med nedlekting.

Figur 5, Møneløsning med mønedrager og nedlekting
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Vindtetting
Termo Element Tak krever ekstra vindsperre/undertak.
Avhengig av takløsning må type undertak bestemmes. I noen
tilfeller kan man kombinere vindsperre og undertak. Dette må
prosjekteres i hvert enkelt prosjekt.
Damptetting
Termo Element i vegg kan benyttes uten bruk av ekstra
dampsperre.
Takelementene kan også benyttes uten ekstra bruk av
dampsperre, men tettedetaljer mot kantene må da spesifiseres.
Dette gjøres på monteringstegningene i hvert enkelt prosjekt.

Hvis det velges andre løsninger enn beskrevet av Termowood
A/S er det ansvarlig montør sitt ansvar.

TENK MILJØ!
SORTER OG LEVER EMBALLASJEN
TIL RESIRKULERING.
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