MONTERINGSANVISNING

FORBEREDELSER
VIKTIG! Les gjennom hele monteringsanvisningen før du begynner.

MATERIALEGENSKAPER
gop Skyroof består av flate plater av akryl og et profilsystem av aluminium og plast. Akryl utvider seg ved varme og trekker seg sammen når det blir kaldt. Profilsystemet er konstruert slik at
takplatene enkelt kan bevege seg ved temperatursvingninger.

MATERIALEFORBRUK
Takplastguiden er vår smarte digitale tjeneste som hjelper deg med å regne ut det totale materialeforbruket for det nye taket ditt. Du finner Takplastguiden på www.gop.no

VERKTØY
Du trenger følgende verktøy for å montere gop Skyroof:
• Fintannet sag
• Tommestokk
• Drill/skrutrekker
• Baufil
• Kniv
• Gummiklubbe
• Tang

FORBEREDELSER FØR MONTERING
• Oppbevar platene på flatt underlag.
• Platene må være tildekket med et lystett materiale hvis de oppbevares utendørs.

GODE RÅD
Ikke gå direkte på takplaten når du jobber på taket. Legg ut noe som fordeler tyngden, for eksempel en planke eller stige.
Produkter som brukes sammen med takplatene, for eksempel silikon, lim, rengjøringsmidler og
maling, må være kompatible med akryl. Glassull må ikke være i direkte kontakt med takplatene.

HVIS DU MÅ BORE I EN TAKPLATE
Profilsystemet vårt er konstruert slik at takplatene skal kunne bevege seg i takt med temperatursvingningene. Hvis det blir nødvendig å bore i takplatene for gjennomgående fester, må du bore
forsiktig. Bor overdimensjonerte hull, og bruk gop aluskive med tetning. Slik festing skader ikke
platen, men fører til at den ikke kan bevege seg.
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Takplate
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gop Midtprofil
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gop Profildeksel
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gop Kantprofil
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gop Fremkantprofil
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gop Tetningslist
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gop Veggovergang
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UNDERKONSTRUKSJON
gop Skyroof skal alltid monteres på en underkonstruksjon som består av takstoler og tverrgående lekter. Byggevarehandleren din kan hjelpe deg med å velge riktige dimensjoner for underkonstruksjonen din.
• Avstanden mellom takstolene (senteravstand) styres av bredden på takplaten + 30 mm. gop
Skyroofs standardbredde 970 mm gir senteravstand på 1000 mm mellom takstolene.
• Avstanden mellom tverrlektene bestemmes av hvilken snøsone taket skal monteres i. Se tabel
len på den andre siden for å finne riktig avstand.
• Platene skal monteres med tverrgående støtte i for- og bakkant.
• Minste tillatte takvinkel er 50 mm/m (ca. 3°).
• Oversiden av underkonstruksjonens tverrlekter skal males med lys maling for å unngå at det
oppstår soner med høy temperatur ved sterk sol.

AVSTANDSANBEFALINGER FOR TVERRLEKTER VED FORSKJELLIGE SNØBELASTNINGER
ca. 3°
1000 mm

SNØBELASTNING

TVERRLEKTAVSTAND

0–200 kg/m2

1500 mm

300 kg/m

1000 mm

2
2

400 kg/m

600 mm

500 kg/m2

500 mm

For å bedømme hvilken snøbelastningssone som skal brukes, viser vi til din lokal
kommune sine hjemmesider
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MONTERING
1

KAPPING AV MIDT-/KANTPROFIL OG PROFILDEKSEL
• Midt-/kantprofilene må kappes med overheng på ca. 50
mm fra underkonstruksjonens forkant, samt –20 mm fra
husveggen.

-20 mm

• Profildekslene skal kappes 30 mm kortere enn midt-/kant
profilene totale lengde.
• Bruk baufil for å få et best mulig resultat.

–20 mm

30 mm

50 mm
50 mm
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MONTERING AV MIDT-/KANTPROFILENE
• Midt-/kantprofilene skal monteres på takstolene.
• Skru fast midt-/kantprofilene i midten av profilen ved
hjelp av monteringsskruer. Bruk ca. tre monteringsskruer
per løpemeter.
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MONTERING AV TETNINGSLIST
• Tetningslisten monteres på alle tverrgående lekter og i
for- og bakkant for å støtte platen.
• Monter den selvklebende tetningslisten på oversiden av
lektene.
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TILPASNING AV TAKPLATENS LENGDE

MONTERING AV TAKPLATER OG PROFILDEKSEL

• Kapp platene i samme lengde som midt-/kantprofilens lengde.

• Fjern beskyttelsesplasten på undersiden av takplaten før du monterer den.

• Du får det beste sagsnittet med en fintannet sag.

• Plasser takplatene i profilene, og påse at de blir sentrert med like stor avstand på
begge sider.
• Fjern beskyttelsesplasten der profildekselet møter platen på takplatens overside.
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TILPASNING AV TAKPLATENS BREDDE VED BEHOV

• Deretter slås profildekselet fast i profilene ved hjelp av en gummiklubbe. Påse at
dekselet tetter 30 mm fra takplaten og midt-/kantprofilenes fremkant.

• Beregn takplatens bredde ved å måle senteravstanden på
takstolene, og trekk fra 30 mm fra takplatens bredde.

• Beskyttelsesplasten på takplatenes overside fjernes etter hvert som du
monterer profildekslene.

• Bruk en fintannet sag for å få et best mulig resultat.

–20 mm
–20 mm

–20 mm

–20 mm

!
30 mm
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MONTERING AV FREMKANTPROFIL
For at fremkantprofilen skal passe med midt-/kantprofilene
må den justeres.
• Marker på fremkantprofilen hvor ytterkantene på midt-/
kantprofilene kommer til å møte fremkantprofilen.
• Riss i markeringene, og bryt deretter bort falsen ved hjelp
av en tang. Utskjæringen må være minst 65 mm bred.
Bruk et baufilblad for å få et best mulig resultat.
• Press fremkantprofilen på plass, og påse at den bunner i
midt-/kantprofilene.

ø4 mm

• Merk ut midten av hver midt-/kantprofil på undersiden av
fremkantprofilen, og bor et 4 mm hull gjennom
undersiden på fremkantprofilen og i senter av hver midt-/
kantprofil.
• Fest deretter fremkantprofilen i hver midt-/kantprofil ved
hjelp av skruer.
65 mm
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MONTERING AV KAMPROFIL
Kamprofilen sørger for at det ikke lekker inn vann.
• Kamprofilen monteres på saltak med maks. 20° takvinkel.
• Kamprofilen skrus fast i takets kam.
• Sidedekslene skrus fast i profilen.

20°
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MONTERING AV VEGGOVERGANGSPROFILEN
Veggovergangsprofilen sørger for at vannet ikke renner inn
mot husveggen.
• Monter veggovergangsprofilen der det ferdige taket går
over i fasadeveggen.
• Veggovergangsprofilen skrus fast i husveggen og i senter
av hver midt-/kantprofil.
• Tett med fugemasse mellom veggovergangsprofilen og
husveggen.

VEDLIKEHOLDSRÅD
Rengjør takplatene med vann og oppvaskmiddel.
Bruk en myk vaskesvamp eller klut.
Du må ikke bruke organiske løsemidler eller syrer/baser som ikke er godkjent for akryl da de kan
skade takplatene.
Høytrykksspyler kan brukes hvis man er forsiktig.

GARANTI/REKLAMASJON
gop Skyroof levers med ti års garanti.
Garantiene gjelder ved konstatert produksjonsfeil og kun hvis monteringen er utført i samsvar
med gops monteringsanvisninger, samt at vedlikeholdsanvisningene er fulgt.
Reklamasjonskrav skal sendes til gops forhandlere, som også trenger bestillingsnummer og bilder. Synlige transportskader skal umiddelbart varsles til sjåføren. Skjulte transportskader må rapporteres innen syv dager. Du må ikke signere fraktbrevet før du har kontrollert det leverte godset.
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