TERRASSETAK
VIKTIG: JærboPro har kun UV-filter på
den ene siden. Monter platen slik at
etiketten vender opp.

OBS! Husk at terrassetak platene ikke må
lagres/stables i direkte sollys før
montering. Uansett om platene er dekket
til eller ikke.

FØR DU BEGYNNER
Les nøye igjennom monteringsanvisningen
før du begynner å montere taket. Over
siden av lektene må behandles med hvit
maling eller lektetape, for å unngå høy
temperatur mellom plater og lekter.

Gjøres ikke dette, kan platene bli
misfargede (lektetape er ikke nødvendig
ved JærboPro terrassetakplater). Hvis
platene skal kappes, bruker man en
fintannet sag/stikksag.

Fallet på taket skal være minst 3 cm pr. meter
(2°). Terrassetaket skal alltid monteres på en
sperre/lektekonstruksjon som er tilpasset de
snøforhold som er i området.

Innledning

Se snøsonetabell for
riktig lekteavstand
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Press toppinndekningen inn mot vegg i bakkant og fest den i lektene.
Forleng toppinndekningen med minimum 20 mm overlapp.

2

Det skal være ca. 20 cm overlapp mellom platene, når de skal
skjøtes i lengderetningen. Skjøt alltid platene midt over en lekt.

50 mm
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Legg profillisten på nederste lekt mellom trekonstruksjonen og terrassetakplaten.

TERRASSETAK
Bunnskrue
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Alle skruehull må forbores med 8 mm bor før skruene festes. Benytt bor med høy stigning.
Skruene skrus deretter ned i hver 2. bølgedal på nederste og øverste lekt. På lektene i mellom skrus det i hver 3. bølgedal (ca. 12 skruer pr. m²).
Skruene skal være blanke eller hvite.

Monter taket med riktig overlapp i f orhold til takets vinkel.

OBS!

JærboPro
1 bølge overlapp – min. 10 cm/m (6°)

2 bølge overlapp – min. 3 cm/m (2°)

Min. 6°

Min. 2°

JumboLite og ProLite
½ bølge overlapp – min. 10 cm/m (6°)

Min. 6°
1½ bølge overlapp – min. 3 cm/m (2°)

Min. 2°
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TERRASSETAK
Avslutning
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Trykk profillisten inn mellom toppinndekningen og platen, og press
med lett hånd på toppinndekningen, til profillisten sitter godt på plass.
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Avslutt med å montere vindskiavdekning og Plastmo takrenne.
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Legg på fugemasse mellom toppinndekning og vegg,
og mellom profillist og terrassetakplaten.

Møneprofil

8

14

Møneprofilen skal overlappe terrassetakplatene med 140-150 mm på hver side av møne. Monter en profillist mellom terrassetaket og møneprofilen.
Møneprofilen festes med blanke eller hvite skruer ned gjennom terrassetakplaten. Skruens lengde bør være mellom 60-80 mm.

