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2. Takfot
Mät ut takets mittlinje vinkelrätt mot takfoten och använd denna
som utgångspunkt vid läggningen. Börja läggningen vid mitt-
linjen och gå ut mot sidorna. För att undvika att taket blir snett
snörslå den första raden och därefter var tredje till femte rad.

Börja läggningen med att lägga ut den kombinerade fot- och
nockplattan längs med takfoten. Riv av folien på baksidan, lägg
fotplattan längs med takfoten och tryck till. Spika i klisterfältet i
ovankanten av fot/nockplattan med c/c 100 mm.

1. Vinkelränna
Om ditt hus är byggt i vinkel måste du först säkra vinkel-
rännorna med ett lager ytskikt. Använd Icopal Topsafe 3° eller
Liima Ultra, 100 cm bred remsa, med samma färg som shingel-
plattorna. Avlägsna skyddsfolien på ytskiktet, trampa till och
fäst med pappspik i kanterna c/c 100 mm.

Shingelplattorna läggs sedan med minst 150 mm överlapp
över kanten på ytskiktet och limmas fast med Icokitt eller
Icopal taklim.

15 cm

15 cm

OBSERVERA!
Bilderna illustrerar Shingel typ K, som har lim på ovansidan, till skillnad från Shingel Plano S där limmet sitter undertill.
Denna läggningsanvisning gäller dock för båda typerna. På Shingel typ K ska skyddsfolien INTE avlägsnas. Den är
avsedd för produktion och transport. På Plano S SKA folien avlägsnas i samband med monteringen.
För båda modellerna gäller att skyddsfolien på fot- och nockplattan ska avlägsnas.

3. Montering av shingelplattor
Den första raden shingelplattor monteras så att plattornas
spetsar täcker klisterfältet. Shingelplattorna läggs ut och
spikas därefter mot underlaget 30 mm ovanför inskärningarna
och dessutom i ändarna (totalt 4 spikar/platta).
I miljöer med kraftig vind bör shingelplattan säkras med
ytterligare 1 extra spik i varje ände (totalt 6 spikar/platta).
Följande rad shingelplattor monteras så att spetsen på plattornas
flikar kommer i linje med den föregående radens skåror och
täcker den undre radens spikar.

3 cm

2 cm

Läggning av Shingel typ K och Plano S
När underlagstäckningen är klar (se broschyr Icopal underlagstäckning) kan du börja lägga shingeltaket.
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5. Nock
På nock används den kombinerade fot- och nockplattan. Den sista raden
shingelplattor måste nå så högt upp till nocken att nockplattan täcker
pappspiken. Nockplattorna (3 st) separeras genom vikning. Avlägsna
skyddsfolien på nockplattans undersida och böj plattan symmetriskt på
båda sidor om nocken. Nockplattan spikas i underlaget med fyra spikar.
Följande nockplatta placeras omlott på den föregående plattan så att dess
fästspikar täcks. Den sista nockplattan limmas med Icokitt eller Icopal
taklim för att undvika synliga spikskallar. Nockplattan används också i
brytningslinjer på valmade tak.

6. Skorsten och genomföringar
Runt skorstenen monteras en ram av trä eller plywood som underlag
för shingeln. Vid intäckning av skorsten monteras shingeln upp förbi
skorstenens baksida. Därefter kompletteras intäckningen med kappor

av ytpapp (bredd 35 cm), som skärs,viks och klistras med Icokitt eller
Icopal taklim. Till sist läggs shingelplattorna ned över pappkappan på
skorstenens baksida. Intäckningen avslutas med plåtinklädnad.

4. Gavelavslutning
Vid gavlarna monteras först en trekantslist. Shingelplattorna
dras upp mot listen och spikas mot denna och vindskivan.
För att underlätta uppviket mot kanten kan man värma
shingelplattan med varmluftspistol.
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Vindskivebeslag
Polyesterlackerad plåt, färg tegelröd, vit och svart.
Längd 2 000 mm, täckande längd 1 900 mm.

Spik
Vid läggning på underlagstäckt råspont:
Galvaniserad 20 x 28 (ca 25 spik/m2).

Vid läggning på gammalt ytskikt:
Galvaniserad 30 x 25 (ca 30 spik/m2).

OBS! Spiken får inte gå igenom råsponten!

Fotplåt
Polyesterlackerad plåt, färg tegelröd, vit och svart.
Längd 2 000 mm, täckande längd 1900 mm.

Fot- och nockplatta
Kombinerad Fot- och nockplatta.
För intäckning av takfot och nock.

7. Rörgenomföringar
Vid rörgenomföringar läggs först shingelplattorna upp förbi
rörets ovankant. Därefter spikas rörstosen på plats och täcks
av en remsa ytpapp. Fortsätt sedan täckningen som tidigare
med nya rader av plattor.

Tillbehör

Pappremsan, som här ”faller ur mönstret”, blir i verkligheten
inte en så markerad avvikelse som bilden visar. Snedskär gärna
hörnen på pappremsan.

Ytpapp
För detaljintäckningar,
rörgenomföringar
och skorstenar.
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