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1 Plannja takrenoveringssystem
Om den gamla panelen är i så dåligt skick att
man väljer att ta bort den eller om det gamla
taket består av betong- eller tegeltakpannor
kan det nya tätskiktet monteras direkt på
takstolarna med hjälp av Plannja Kombiläkt.
Avståndet mellan takstolarna får vara högst
1200 mm.

1.1 Allmänt
I detta avsnitt ges en översiktlig beskrivning av
de olika takrenoveringssystem som Plannja har
att erbjuda. Översikten är uppdelad efter hur
det befintliga taket är uppbyggt. Ett underlag för
val av material, beläggningssystem och profil
ges i avsnitt 2. Fr o m avsnitt 3 presenteras
takrenoveringslösningar för olika typer av tak.

I tabell 1.2 beskrivs renoveringssystem för
situationer då man väljer att avlägsna det
befintliga bärande underlaget.

1.2 Befintligt tak bestående av
träpanel

Tabell 1.2
Renoveringssystem för montage på
takstolar c/c 1200 mm.

Det befintliga taket kan bestå av ett bärande
underlag av t ex spontad träpanel eller plywood
belagd med papp, bandtäckning eller släta
eternitskivor.
Det nya tätskiktet kan monteras direkt på det
gamla. Taket kan också kompletteras med en
tilläggsisolering mellan det gamla och det nya
tätskiktet. Renoveringssystem för dessa
förutsättningar beskrivs i tabell 1.1.

Min taklutning befintligt
tak

Min taklutning
befintligt tak

Plannja Regola
Profilerad plåt +
Kombiläkt
Plannja 40 +
Infästningsband
Plannja 45 +
Infästningsband

Beskrivs i
1:4 1:10 1:16
avsnitt
3

X

3

X

3

X

4

X

X

6,7

X

X

6,7

X

X

X

1:4

3,4

X

3,4

X

Plannja Regola

3

X

Profilerad plåt +
Kombiläkt

4

X

Plannja Rapid +
Kombiläkt
Plannja Royal +
Kombiläkt

Tabell 1.1
Renoveringssystem för montage på träpanel.

Renoveringssyste
m
Plannja Rapid +
Renoveringsläkt
Plannja Royal +
Renoveringsläkt

Beskrivs i
avsnitt

Renoveringssystem

1:10

X

1.3 Befintligt tak bestående av
vågformad eternit

Möjlighet att
tilläggsisolera

Plannja har tre metoder för renovering av
eternittak. Två av dessa är patenterade, kallade
metod A resp metod B i denna tekniska
information. Med dessa två metoder kan det
gamla taket behållas som undertak utan att
bearbetas. Inget farligt asbestdamm bildas. I de
flesta fall behövs inget tillstånd från
Arbetsmiljöverket.

X
X

Även vid metod C, med Plannja ströläkt för
eternitrenovering och Kombiläkt, behålls det
gamla taket som undertak. Montaget kräver
dock tillstånd från Arbetsmiljöverket eftersom
eterniten bearbetas. Såväl profilerad plåt som
takpannor kan läggas som nytt yttertak.
Utförligare beskrivning finns i kapitel 5.
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1.4 Befintligt tak bestående av
betong eller lättbetong

1.5 Befintligt tak bestående av
bärande plåt och tätskikt av t
ex papp

Plannja har renoveringssystem för befintliga tak
där det bärande underlaget består av betong
eller lättbetong. Dessa system redovisas
översiktligt i tabell 1.3. Betongen eller
lättbetongen kan vara belagd med isolering
eller oisolerad och tätskiktet består oftast av
papp.

Om det befintliga taket är uppbyggt av bärande
plåt tvärs takfall eller åsar och bärande plåt
längs takfall, isolering och tätskikt av t ex papp
kan renovering utföras med Plannja 40 eller
Plannja 45.
Minsta taklutning är 1:16 och det är möjligt att
tilläggsisolera mellan det befintliga och det nya
tätskiktet. Renoveringssystemet beskrivs
översiktligt i tabell 1.4.

Plannjas renoveringssystem kan användas på
tak med taklutningar ned till 1:16. Det är även
möjligt att tilläggsisolera mellan det befintliga
Tabell 1.3
Renoveringssystem för montage på betong och
lättbetong.
Renoveringssystem
Plannja 40 +
infästningsband renovering
Plannja 40 +
infästningsband renovering
+
infästningsskena
Plannja 45 +
infästningsband
Plannja 45 +
infästningsband +
infästningsskena

Beskrivs i
avsnitt

Tabell 1.4
Renoveringssystem för montage på bärande plåt.
Renoveringssystem

Tjocklek befintlig
+ tilläggsisolering

6,7

70 mm

6,7

70 mm

6,7

70 mm

6,7

70 mm

Plannja 40 +
infästningsband nybyggnad
Plannja 40 +
infästningsband renovering
Plannja 45 +
infästningsband

taket och det nya tätskiktet.
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Beskrivs i
avsnitt

Möjlighet att
tilläggsisolera

6,7

X

6,7
6,7

X

2 Materialval och beläggningssystem
2.1 Materialval

2.2 Beläggningssystem

I Plannjas sortiment ingår ett flertal takprofiler i
såväl stål som aluminium. På de flesta orter i
Sverige har produkter av stål mycket lång
livslängd. Stålet skyddas med ett 20-25 m
tjockt zinkskikt och beläggs därefter med valt
beläggningssystem. Detta är ett utmärkt och
beprövat korrosionsskydd som fungerar bra på
tak i de flesta svenska miljöer.
I områden där luften har hög fukt- och salthalt
eller där miljön på annat sätt är aggressiv - välj
aluminiumplåt! Denna rekommendation gäller
exempelvis för västkusten. Aluminium är ett
material som har hög beständighet mot kemisk
påverkan i såväl normala som sura miljöer.

Plannja Hard Coat
Plannja Hard Coat är ett polyesterbaserat
beläggningssystem med en mycket hård och
reptålig yta med god kulör- och glanshållning.
Faktum är att Plannja Hard Coat hör till
byggmarknadens absolut hårdaste
beläggningar. Trots det är plåt belagd med
Plannja Hard Coat extremt följsam och formbar.
Plannja Hard Coat Exclusive
Plannja Royal får ett nytt alternativ på
beläggning, Hard Coat Exclusive, en utvecklad
variant av Hard Coat med ett grövre ytmönster
på färgen. Ytan är råare och tuffare till sitt
utseende men med en vacker lyster som
därmed förhöjer utseendet på taket. Beläggningen
finns endast på vår takpanna Plannja Royal i
kulörerna PL 01 svart och PL 42 brunröd.

Tabell 2.1
Plannjas profiler för takrenovering.
Stål

Aluminiu
m

Ca
spännvidd/delnin
g i meter

Plannja Royal

X

X

0,40

Plannja Regola

X

0,42

Plannja Pannplåt

X

0,4-1,2

Plannja 20-105

X

0,5 - 1,5

Profil

Plannja 20-75

X

0,5 - 1,5

Plannja 40

X

X

1,5 - 3,0

Plannja 45

X

X

1,5 - 3,5

Plannja Sinus 51

X

Plannja Hard Coat Glossy
Plannja Hard Coat Glossy är en blank variant,
men med samma slitstarka och tåliga
egenskaper, som finns på vår takavvattning
och i några planplåtskulörer.
Plannja GreenCoat
GreenCoat är en ny generation lackerad
stålplåt. Konceptet är patenterat för organisk
ytbeläggning. En betydande del av de
konventionella lösningsmedlen har ersatts med
förnybara lösningsmedel som framställs av
naturliga oljor. Ur miljösynpunkt är GreenCoat
fördelaktigt och leder till mindre belastning av
koldioxid på vår atmosfär. Beläggningen är
dessutom den enda kromatfria produkten som
är utvecklad för nordiska förhållanden.

0,6-3,0

Information om Plannjas aktuella produktsortiment
profiler, beläggningssystem och kulörer hittar du på plannja.se
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3 Nytt tätskikt med takpannor för minsta
taklutning 1:4
3.1 Förutsättningar och systembeskrivning

3.2 Dimensionering

Takpannor är lämpliga att använda för
renovering av de flesta tak med minsta
taklutning 1:4.
Plannja har tre olika takpannor att välja mellan.
Standardkulörerna är svart och tegelrött.
Plannja Royal och Plannja Rapid finns i stål och
aluminium.

3.2.1 Bärande underlag
Plannja Renoveringsläkt är inte en bärande
regel utan endast avsedd att användas vid
renovering av tak, där det gamla underlaget
bär snö- och vindlast. Plannja Renoveringsläkt
har färdiga urtag för kondensvattenavrinning.

Om det gamla taket består av papp på panel,
bandtäckning på panel, släta eternitskivor på
panel eller profilerad plåt monteras
takpannorna på Plannja Renoveringsläkt som
skruvas direkt till det gamla taket.
Om det gamla taket består av betong- eller
tegeltakpannor tas dessa först bort och en ny
regling anpassad till takpannorna utförs med
träreglar eller med Plannja Kombiläkt som bär
på takstolsavståndet 1200 mm, se vidare
avsnitt 4. För gamla tak av vågformad eternit
finns också enkla lösningar, se kapitel 5.

Figur 3.1

Plannja Renoveringsläkt på panel.

På det gamla taket angriper snölasten panelen
jämnt fördelat över ytan. Efter renoveringen
kommer panelen att utsättas för en lastökning
mitt under läkten. Panelens bärförmåga
kontrolleras för denna lastökning enligt tabell
3.1, varvid takstolsavståndet 1200 mm
förutsätts.

Plannja Regola finns endast i stål. Den har en
inbyggd regel i bakkanten som gör att den inte
behöver någon separat regel. Plannja Regola
är mycket lättmonterad och särskilt lämplig när
taket är mera komplicerat med sneda vinklar.

Tabell 3.1
Maximal snözon utan snöficka
m h t takpanelens bärighet.

Plannjas takpannor beskrivs noggrannare i
broschyrerna Plannja Takpannor och Plannja
Regola. Takpannorna har ett komplett
tillbehörsprogram.
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Spontad träpanel

Royal

Rapid

17 mm

2,0

1,5

22 mm

3,0

2,5

Den uppåtriktade vindlasten kommer också att
koncentreras till området kring läkten. Normalt
klarar panelen vindbelastningen, men i
randzonerna kan i vissa extrema fall
förstärkning erfordras. Med takstolsavståndet
1200
mm
klarar
sig
panelen
om
dimensionerande vindlast, qw, är mindre än qwd
enligt tabell 3.2.

Tabell 3.3
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning mot träpanel. Säkerhetsklass 1.
Infästning mot panel
utan papp
17 mm
22 mm
panel
panel

Fästelement

Skruv
1)

1,09

1,41

1,09

1,09

Skruv
6,5x50A fz

1,35

1,74

1,35

1,74

4,8x35 fz

Tabell 3.2
Dimensionerande bärförmåga vid vindlast, qwd ,
2
(kN/m ), för spontad träpanel i kombination med
renoveringsläkt. Säkerhetsklass 1.

1)
2)

Spontad träpanel

Royal

Rapid

17 mm

1,18

1,03

22 mm

1,93

1,68

Infästning mot panel
med papp2)
17 mm
22 mm
panel
panel

Om skruven dras för hårt finns risk för lossdragning.
Hänsyn har tagits till ett 10 mm tjockt pappskikt mellan
skruvskalle och panel.

Takpannorna skruvas i varannan läkt och
kontrolleras med hjälp av uttrycket:

Cskruv
3.2.2 Infästning
Infästning av Plannja Renoveringsläkt till
träpanel görs med borrande skruv som
placeras i sick-sack mönster (figur 3.2).
Lämplig skruv ges i tabell 3.3.

Ftd
qw c

dock max 0,3 m

...(3.1)

cskruv = centrumavstånd mellan skruvar (m)
Ftd

qw
c

= dimensioneringsvärde för
utdragskapacitet (kN) enligt tabell 3.3
ovan.
= dimensionerande uppåtriktade vindlast
(kN/m2)
= 0,80 m för Plannja Royal (dubbla
läktavståndet)
= 0,92 m för Plannja Rapid (dubbla
läktavståndet)

Speciellt i randzonerna bör man även
kontrollera infästning av befintlig panel.
Eventuell förstärkning kan göras med skruv
enligt avsnitt 4.2.3 Infästningar.
Figur 3.2

Infästning av renoveringsläkt till
träpanel.

För utförligare monteringsanvisningar se
broschyren Plannja Takpannor, Monteringsanvisning.
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4 Nytt tätskikt med profilerad plåt för minsta
taklutning 1:10
4.1 Förutsättningar och systembeskrivningar

4.3 Dimensionering
4.3.1 Plannja Kombiläkt

I Plannjas produktprogram finns flera lämpliga
takprofiler i både stål och aluminium för
taklutningar ner till 1:10. Om underlagstak
saknas och taklutningen är mindre än 1:4 tätas
profilernas änd- och sidöverlapp med
tätningslist eller tätfett.

Plannja Kombiläkt, som är 2,7 m lång, läggs i
tvåfacksmontage över takstolarna. Läkten
kapas inte utan skarvas med omlottläggning
enligt figur 4.1 nedan. Se även avsnitt 4.2.4 om
temperaturrörelser.
Om panel finns under Plannja Kombiläkt kan
skarvning göras med 100 mm omlottläggning i
godtyckligt läge. Om skarvning görs där
underliggande takstol saknas ska båda liven
skruvas samman med en skruv i vardera livet.

Den profilerade plåten monteras på Plannja
Kombiläkt som skruvas direkt ovanpå det
gamla taket. Plannja Kombiläkt kan också
skruvas direkt till takstolar (max 1200 mm
centrumavstånd), om den gamla panelen är i
så dåligt skick att man väljer att ta bort den.

Maximalt läktavstånd vid takstolsavståndet
1,2 m med hänsyn till snölaster fås ur tabell 4.1
Tabell 4.1
Maximalt c-avstånd (mm) för Kombiläkt m h t
snölaster. Vid snöficka minskas c-avståndet i
proportion till den ökade snölasten.

Plannja Kombiläkt

4.2

Snözon

Max läktavstånd

1,0

1900 mm

1,5

1300 mm

2,0

1000 mm

2,5

800 mm

3,0

700 mm

4,0

550 mm

KONSOL

NORMALSKARV

SKARV NÄRA STÖD

SKARV I FÄLT

Läkten kan läggas
som konsol med
max 300 mm

Skarven placeras över
takstol med min 100 mm
omlott

Skarv närmare stöd än 100
mm utföres enl nedan med
min 100 mm omlottläggning

Skarven utförs momentstyv
med min 450 mm omlott samt
två skruvar i varje kant

Min 100

Max 100

Min 100

En skruv 4,8x20 i
vardera liv
Max 300 mm

Max 1200 mm

Max 1200 mm

Figur 4.1

Två skruvar 4,8x20 i
vardera liv

Skarvning av kombiläkt.
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Min 450

4.3.2 Ytterplåt

Tabell 4.2
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning av Plannja Kombiläkt mot takstol
av trä. Säkerhetsklass 1.

Samtliga Plannjas yttertaksprofiler i stål och
aluminium kan användas med Plannja
Kombiläkt. Dimensionering av aktuell profil görs
med hjälp av broschyren Plannja Profiler,
Teknisk information eller med
datorprogrammet Plannja STRONG. Såväl
snölast som vindlast kontrolleras.

Fästelement

Kombiläkt
direkt
mot takstol

Skruv
1)
6,0x100IG

4.3.3 Infästningar
Infästning av ytterplåt till Plannja Kombiläkt
görs med borrande skruv i profilbotten.
Lämpligen väljs borrande skruv 4,8x20 som
finns i följande tre utföranden:
varmförzinkad + lackad för korrosivitetsklass
C2
rostfri för korrosivitetsklass C5
rostfri + lackad för korrosivitetsklass C5

Skruv 6,5x50A
FZ
1)
2)

Panel och papp mellan
Kombiläkt och takstol2)
17 mm
panel

22 mm
panel

3,67

3,67

3,67

3,45

1,31

0,91

Förborrning erfordras normalt.
Hänsyn har tagits till ett 10 mm tjockt pappskikt mellan
skruvskalle och panel.

Maximalt läktavstånd vid takstolsavstånd 1200
mm, m h t till vind, fås ur ekvation 4.1.
Infästning görs med 2 skruvar per takstol.

För aluminiumplåt används alltid rostfri skruv.
Dimensioneringsvärde för utdragslast i
säkerhetsklass 1 för alla utföranden är:

C max

Ftd = 0,49 kN/skruv

Ftd
0,6 q w

Till sidöverlappen väljs antingen skruv enligt
ovan eller trycktät blindnit AD68H. Avstånd
mellan fästelementen ska vara högst 500 mm,
eller om tätningslist eller tätfett används högst
300 mm.

cmax = maximalt läktavstånd vid

Infästning av Plannja Kombiläkt görs med 2 st
fästdon till varje takstol (figur 4.2-4.3).
Lämplig skruv ges i tabell 4.2.

qw

Figur 4.2

...(4.1)

takstolsavstånd 1200 mm (m)

Ftd

Panel och papp mellan Plannja
Kombiläkt och takstol.

= dimensioneringsvärde för
utdragskapacitet (kN/skruv) enligt tabell
4.2 ovan.
= dimensionerande uppåtriktad vindlast
(kN/m2)

Figur 4.3
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Plannja Kombiläkt mot takstol.

4.3.4 Temperaturrörelser
På grund av plåtarnas temperaturrörelser bör
sammanhängande plåtlängd begränsas till 10
m för stålplåt och 5 m för aluminiumplåt.
För längre takfall delas takfallet upp med
dilatationsskarvar till högst dessa längder.
Skarven utformas enligt figur 4.5 till höger.

Figur 4.5

Dilatationsskarv.

Figur 4.6

Dilatationsskarv Plannja Kombiläkt.

Då underliggande panel finns upptas
temperaturrörelser i Plannja Kombiläkt genom
tvångsdeformationer i varje skarv eftersom
panelen har liten temperaturrörelse. Om panel
saknas upptas temperaturrörelser i Plannja
Kombiläkt genom dilatationsskarv i var femte
skarv. Skarven utförs enligt figur 4.6.
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5 Renovering av eternittak
5.1 Förutsättningar
P8: Har höjd 30, profildelning 130 och täckande
bredd 7 x 130=910 mm.

Plannja har tre metoder för renovering av
eternittak. Två av dessa är patenterade, kallade
metod A resp metod B i denna tekniska
information. Med dessa två metoder kan det
gamla taket behållas som undertak utan att
bearbetas. Inget farligt asbestdamm bildas.
Kontakta Arbetsmiljöverket vid samtliga fall av
eternitrenovering för kontroll om tillstånd krävs.

Eternitskivornas längd kan vara 0,625 m med
regelavståndet 0,5 m (Kvarto), 1,2 m med
regelavståndet 1,07 m (Medio) eller
fullängdsskivor 2,5 m med regelavstånd upp till
1,15 m.

Även vid metod C, med Plannja ströläkt för
eternitrenovering och Kombiläkt, behålls det
gamla taket som undertak. Montaget kräver
dock tillstånd från Arbetsmiljöverket eftersom
eterniten bearbetas.

Fullängdsskivorna är alltså lagda över tre reglar
(i två fack) så att spännvidden blir maximalt
1,15 m. Ibland är skivorna inte fästade i denna
mellanliggande regel.

Om vissa delar av taket, t ex nocken, måste
rivas och rivningsarbetet tar upp mer än en
mantimma och de rivna delarna måste krossas
eller bearbetas för att tas bort krävs att tillstånd
sökes hos Arbetsmiljöverket.

Skivorna är normalt skruvade med 7 mm träskruv som är inskruvad minst 50 mm i
underliggande träreglar. Kvartoskivor är dock
ofta spikade. Skivorna är fastsatta med minst
två fästelement per täckande bredd i över och
underkant.

Gamla eternittak finns som standard i två
varianter:
P6: Har höjd 51, profildelning 177 och
täckande bredd 5 x 177=885 mm.

Kontrollera att underliggande bärläkt är frisk, att
skruvinfästningen är intakt och att
eternitplattorna är täta så att de kan fungera
som underlagstak. Om det gamla taket är
spikat rekommenderas att gamla spikar dras ur
och ersätts med fransk träskruv i samma hål.
Eftersom skruvar har högre utdragslast än
spikar behöver inte alla spikarna ersättas.
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5.2 Metod A: Plannja låsbrickor och ströläkt/bärläkt

Figur 5.1

Eternittaksrenovering med metod A:
Plannja låsbrickor och ströläkt/bärläkt.

Metod A är den mest generella eftersom ny
bärläkt kan monteras med valfritt c/c-avstånd.
Metoden kan användas både för Plannja
takpannor och profilerad plåt, men normalt
rekommenderas metoderna B eller C för
profilerad plåt.

Ströläkt i trä skall fasas i underkanten enligt
figur 5.3 för att inte spräcka eterniten.

Vid nytäckning med profilerad plåt skall en ny
bärläkt läggas rakt ovanför varje befintlig
bärläkt.

5.2.1 Läkt
Som ströläkt används Plannja stålregel för
eternitrenovering eller träläkt.

Figur 5.3

Plannja stålregel för eternitrenovering finns i två
utföranden, en för P6 och en för P8. Se figur
5.2.

Figur 5.2

Ströläkt i trä för P6 (45x70) samt för
P8(45x45).

Som bärläkt
rekommenderas
Plannja Kombiläkt,
men även träläkt kan
användas.

Plannja stålregel för eternitrenovering
för P6 (h=70) samt för P8 (h=49).
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5.2.2 Systembeskrivning Metod A

5.2.3 Infästning av Plannja stålregel för
eternitrenovering till låsbricka

Plannja stålregel för eternitrenovering eller
ströläkt av trä läggs i takfallets riktning i ett
”zick-zack-mönster” på båda sidor om befintlig
takskruv, se figur 5.1. För dimension och c/cavstånd mellan ströläkten, se avsnitt 5.3.2.

För infästning av Plannja stålregel för eternitrenovering till låsbricka används 2+2 borrande
skruv 4,8x20. Låsbrickan förborras.
Se figur 5.5.

Om plattorna är spikade bör spikarna bytas ut
mot fransk träskruv.
Ströläkten kläms fast med hjälp av Plannja
låsbrickor som är försedda med ett ”nyckelhål”.
Om renoveringen utförs med Plannja regel för
eternitrenovering som ströläkt används
Låsbricka P6 oberoende av eternitvariant.

Figur 5.5

Infästning av Plannja stålregel för
eternitrenovering till låsbricka på P8
(vänster) och P6 (höger).

För infästning av bärläkt till Plannja stålregel för
eternitrenovering se avsnitt 5.3.4.

5.2.4 Infästning av träregel till låsbricka
Brickorna spikas i de förstansade hålen till
reglarna med 2+2 vfz kamspik 50x3,5.
Bärläkten dimensioneras enligt avsnitt 5.3.3.

Figur 5.4

Plannja låsbrickor för P6 resp P8.

Låsbrickan träs in under bricka och skruvskalle.
Skruvarna dras åt igen efter montering av
låsbrickan. Se figur 5.5-5.7.

Figur 5.6

Infästning av träregel till låsbricka.

Figur 5.7

Infästning av träregel till låsbricka,
vy från ovan.

Om skruven har konisk gänga kan den dra
dåligt eftersom den inte kommer lika djupt vid
åtdragningen. Det finns då tre alternativ:
1. Ta bort den gamla brickan
2. Vinkla skruven något så att den gör ett nytt
hål i träet (ej i eterniten).
3. Byt mot fransk träskruv.

För infästning av bärläkt till ströläkt i trä se
avsnitt 5.3.4.
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5.3 Dimensionering metod A
Oregelbundna infästningar:
Följande anvisningar om mått och
dimensionering ger betryggande säkerhet för
normala hus (sadeltak, pulpettak) med
konstruktionsvirke och förband i gott skick.
Täckande bredd per skiva förutsätts vara
0,885m (P6) och 0,91m (P8).

Ibland kan de gamla skruvarna sitta förskjutna i
”zick-zack mönster” vilket kan kräva extra
eftertanke vid utläggning av ströläkt och val av
infästningspunkter.

5.3.2 Dimensionering av ströläkt
Nytäckning med Plannja takpannor:

5.3.1 Avstånd mellan fästpunkter (m h t
skruvar)

Ströläkten utsätts
för snö- och
vindlast. Tabell 5.1
och 5.2 ger
erfoderlig
dimension med
hänsyn till befintliga
bärläkters c/cavstånd i olika
snözoner om inga
snöfickor
förekommer. Tabell
5.3 och 5.4 ger
erfoderlig
dimension p g a
vind med hänsyn till
avståndet mellan
infästa låsbrickor i takfallets riktning. c/cavståndet mellan ströläkten förutsätts vara
högst 0,91 m i båda fallen. Kontrollera vilken av
lasterna snö och vind som är dimensionerande.

Från gavel till gavel:
Med träskruv min. 6,0 mm skruvad minst 50
mm i träet kan låsbrickorna läggas så att
varannan skruv utnyttjas, dvs på ca. 0,9 m
avstånd. För de tre första fästpunkterna intill
gavlar utnyttjas dock alla skruvar så att
avståndet blir hälften, ca. 0,45 m. Detta gäller
vid max husbredd 12 m och hushöjd 6 m.Vid
större husbredder och höjder skall de sex första
fästpunkterna intill gavlar utnyttjas (c/c ca. 0,45
m)

Figur 5.8

Avstånd mellan fästpunkter metod A.

Nytäckning med profilerad plåt:
Den nya bärläkten
skall läggas rakt
ovanför befintliga
bärläkter. Ströläkten
böjpåverkas inte av
nedåtriktad last
(snö). Ströläkten
påverkas av
uppåtriktad last (vind)
enbart om den
passerar en befintlig
bärläkt utan att vara
infäst i denna.
c/c-avståndet mellan
ströläkten förutsätts
vara högst 0,91 m.

I takfallets riktning:
Som grundregel behålls avståndet mellan
infästning arna i
takfallets riktning,
d v s alla gamla
skruvrader
utnyttjas. Om det
befintliga
läktavståndet är
0,5 m kan dock
avståndet mellan
infästningspunkterna ökas till det
dubbla. Detta
förutsätter att
spikar byts ut mot skruvar i
infästningspunkterna för låsbrickorna.
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Tabell 5.3 och 5.4 ger erforderlig dimension på
ströläkten p g a vind med hänsyn till befintlig
bärläkts c/c-avstånd (avstånd mellan infästa
låsbrickor i takfallets riktning).

Tabell 5.3
Dimensionering av ströläkt (c/c 0,885 m) till
eternitskiva P6 för vindlast med hänsyn till
avståndet mellan infästa låsbrickor i takfallets
riktning.

Tabell 5.1
Dimensionering av ströläkt (c/c 0,885m) till
eternitskiva P6 för snölast med hänsyn till befintlig
bärläkts c/c avstånd.

Karakt.
vindlast

spv
0,500

spv
1,070

spv
1,150

spv
1,500

spv
2,300

0,4

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

0,6

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K18

0,8

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

*

1,0

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

45x70
K12

**

Snözon

Bärläk tc/c
0,500

Bärläkt c/c
1,070

Bärläkt c/c
1,150

1,0

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

1,5

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

2,0

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K18

2,5

45x70 K12

45x70 K18

45x70 K18

3,0

45x70 K12

45x70 K18

*

4,0

45x70 K12

*

**

Om kvalitet K12 används där K18 är angivet skall c/c
mellan ströläkt vara ca 0,45 m
* c/c ströläkt (45x70 K12) ca 0,45 m
** c/c ströläkt (45x70 K18) ca 0,45 m

Om kvalitet K12 används där K18 är angivet skall c/c
mellan ströläkt vara ca 0,45 m
* c/c ströläkt (45x70 K12) ca 0,45 m
** c/c ströläkt (45x70 K18) ca 0,45 m

Tabell 5.4
Dimensionering av ströläkt (c/c 0,91 m) till
eternitskiva P8 för vindlast med hänsyn till
avståndet mellan infästa låsbrickor i takfallets
riktning.

Tabell 5.2
Dimensionering av ströläkt (c/c 0,91m) till
eternitskiva P8 för snölast med hänsyn till befintlig
bärläkts c/c avstånd.
Snözon

c/c 0,500

c/c 1,070

c/c1,150

1,0

45x45 K12

45x45 K18

45x45 K18

1,5

45x45 K12

*

*

2,0

45x45 K12

**

**

2,5

45x45 K12

**

–

3,0

45x45 K12

–

–

4,0

45x45 K12

–

–

Karakt.
vindlast

spv
0,500

spv
1,070

spv
1,150

spv
1,500

spv
2,300

0,4

45x45
K12

45x45
K12

45x45
K12

45x45
K12

**

0,6

45x45
K12

45x45
K12

45x45
K12

45x45
K18

---

0,8

45x45
K12

45x45
K12

45x45
K18

*

---

1,0

45x45
K12

45x45
K18

45x45
K18

**

---

Om kvalitet K12 används där K18 är angivet skall c/c
mellan ströläkt vara ca 0,45 m
* c/c ströläkt (45x45 K12) ca 0,45 m
** c/c ströläkt (45x45 K18) ca 0,45 m

Om kvalitet K12 används där K18 är angivet skall c/c
mellan ströläkt vara ca 0,45 m
* c/c ströläkt (45x45 K12) ca 0,45 m
** c/c ströläkt (45x45 K18) ca 0,45 m
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5.3.3 Dimensionering av bärläkt

5.3.4 Infästning av bärläkt
Infästning av bärläkt till ströläkt i trä görs med
en skruv 4,8x80 per korspunkt. Om bärläkten
hamnar ovanför låsbrickan förborras bärläkten
och låsbrickan. För takpannetak på småhus i
lägen som inte är särskilt vindutsatta kan två
varmförzinkade spikar 3,7x100 väljas i stället.

Nytäckning med Plannja takpannor:
Med Plannjas takpannor bestäms
bärläktsavståndet av takpannornas delning, se
broschyr Plannja Takpannor. Används Plannja
Regola behövs ingen bärläkt alls.
Nytäckning med profilerad plåt:

Infästning av Plannja Kombiläkt till Plannja stålregel för eternitrenovering görs med två
borrande skruvar 4,8x20, en på var sida om
läkten.

Den nya bärläkten läggs rakt ovanför befintlig
bärläkt. Kontrollera att den valda profilen klarar
aktuell spännvidd (avstånd mellan bärläkter).
Se profildata för Plannja takprofiler i Plannja
Profiler, Teknisk information.

Träläkt närmast takfot fästes till stålregel med
skruv 4,8x80. Förborrning i träregel
rekommenderas.

Som bärläkt väljs Plannja Kombiläkt eller
liggande träreglar. Tabell 5.5 ger erforderlig
dimension på bärläkt, med angivet c/c, i olika
snözoner om inga snöfickor förekommer.

För infästning av Plannja Kombiläkt till ströläkt i
trä rekommenderas två borrande skruvar
4,8x35.

Tabell 5.5
Dimensionering av bärläkt för snölast.
Spännvidden (avstånd mellan ströläkter) får vara
max 0,91m. Plannja Kombiläkt rekommenderas
som bärläkt och kan ersätta all träläkt.
Snözon

c/c 0,500*

c/c 1,070

c/c 1,150

1,0

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

1,5

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

2,0

45x70 K12

45x95 K12

45x95 K12

2,5

45x70 K12

45x120 K12

45x120 K12

3,0

45x70 K12

45x120 K12

---

4,0

45x95 K12

---

---

Skarvning av läkt ska ske över stöd. Plannja
Kombiläkt får inte skruvas samman till större
längd än 20 m på grund av temperaturrörelser.
Vid större längder införs rörlig fog i var femte
skarv. Se avsnitt 5.9.

* Dim/Kval gäller även vid takpannor.
c/c bärläkt för takpannor
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5.4 Metod B: Plannja stödbrickor och bärläkt

Figur 5.9

Eternittaksrenovering med metod B:
Plannja stödbrickor och bärläkt.

Metod B eliminerar behovet av reglar i takfallets
riktning (ströläkt) vilket gör metoden mycket
enkel.
Metoden förutsätter täckning med profilerad
plåt samt att den nya bärläkten läggs rakt
ovanför varje befintlig bärläkt.

5.4.1 Bärläkt
Som bärläkt
rekommenderas
Plannja Kombiläkt,
men även träläkt
kan användas.

Figur 5.10

Plannja stödbricka för P6 resp. P8.

Figur 5.11

Infästning av Plannja stödbricka.

5.4.2 Systembeskrivning Metod B
Eternitplattans fästskruv lossas några varv. Om
plattorna är spikade bör spikarna bytas ut mot
fransk träskruv. Stödbrickan (se figur 5.105.11), som är försedd med ett ”nyckelhål”, träs
in under bricka och skruvskalle. Skruvarna dras
åt igen efter montering av stödbrickan.

Om skruven har konisk gänga kan den dra
dåligt eftersom den inte kommer lika djupt vid
åtdragningen. Det finns då tre alternativ:
1. Ta bort den gamla brickan
2. Vinkla skruven något så att den gör ett nytt
hål i träet (ej i eterniten).
3. Byt mot fransk träskruv.
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Även om infästning till mellanliggande befintliga
bärläkter saknas skall ny bärläkt med
stödbricka ställas ovanför denna befintliga
läktrad (stödbrickan fästs enbart till den nya
bärläkten, inte genom eterniten till
underliggande regel). Se figur 5.12.

Figur 5.12

5.5.2 Dimensionering av bärläkt
Nytäckning med profilerad plåt:
Den nya bärläkten
läggs rakt ovanför
befintlig bärläkt.
Kontrollera att den
valda profilen
klarar aktuell
spännvidd
(avstånd mellan
bärläkter). Som
bärläkt väljs
Plannja Kombiläkt
eller liggande
träreglar. Tabell
5.6 ger erforderlig
dimension på
bärläkt, med
angivet c/c, i olika
snözoner om inga
snöfickor förekommer.

Stödbricka ovanför befintlig läktrad
ställs ovanpå eternitskiktet.

Bärläkten dimensioneras enligt avsnitt 5.5.2.

5.5 Dimensionering metod B
Följande anvisningar om mått och
dimensionering ger betryggande säkerhet för
normala hus (sadeltak och pulpettak) med
konstruktionsvirke och förband i gott skick.
Täckande bredd per skiva förutsätts vara 0,885
m (P6) och 0,91 m (P8).

Tabell 5.6
Dimensionering av bärläkt för snölast. Avstånd mellan
brickor får vara max 0,91m. Plannja Kombiläkt
rekommenderas och kan ersätta all träläkt.

5.5.1 Avstånd mellan fästpunkter (m h t
skruvar)
Från gavel till gavel:
Med träskruv B min. 6,0 mm skruvad minst 50
mm i träet kan låsbrickorna läggas så att
varannan skruv utnyttjas, dvs på ca. 0,9 m
avstånd. För de tre första fästpunkterna intill
gavlar utnyttjas dock alla skruvar så att
avståndet blir hälften, ca. 0,45 m. Detta gäller
vid max husbredd 12m och hushöjd 6 m. Vid
större husbredder och höjder skall de sex första
fästpunkterna intill gavlar utnyttjas. (c/c ca. 0,45
m)

Snözon

c/c 0,500*

c/c 1,070

c/c 1,150

1,0

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

1,5

45x70 K12

45x70 K12

45x70 K12

2,0

45x70 K12

45x95 K12

45x95 K12

2,5

45x70 K12

45x120 K12

45x120 K12

3,0

45x70 K12

45x120 K12

---

4,0

45x95 K12

---

---

5.5.3 Infästning av bärläkt
Infästning av träläkt till Plannja stödbricka görs
med två skruvar 4,8 x 80 diagonalt placerade.
Läkten och stödbrickan förborras, max 3 mm.
Infästning av Plannja Kombiläkt till stödbricka
görs med två diagonalt placerade 5,5 x 22
borrande skruvar. Läkten och stödbrickan
förborras.
Skarvning av läkt skall ske över stöd. Max
skarvlängd för Plannja Kombiläkt är 20 m. Vid
större längder införs rörlig fog i var femte skarv.
Se avsnitt 5.9.

I takfallets riktning:
Som grundregel behålls avståndet mellan
infästningarna i takfallets riktning, dvs alla
gamla skruvrader utnyttjas.
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5.6 Metod C: Plannja ströläkt/Kombiläkt utan brickor

Figur 5.13

Eternittaksrenovering med metod C:
Plannja ströläkt/Kombiläkt utan
brickor.

Metod C eliminerar behovet av lås- och
stödbrickor. En ströläkt i takfallets riktning
fästes med borrande skruv till befintlig bärläkt.
På regelns undersida klistras en gummilist,
under borrfasen ansamlas eternitdammet i
listen.

Som bärläkt
rekommenderas
Plannja Kombiläkt.

Denna borrning i eterniten kräver Arbetsmiljöverkets tillstånd och metoden kan bara
användas när sådant tillstånd finns.

5.6.2 Systembeskrivning Metod C
Plannja ströläkt läggs i takfallets riktning från
nock till takfot och fästes till befintlig bärläkt.
Varannan läkt bör ha omvänd flänsriktning. För
dimensionering och infästning av ströläkt, se
avsnitt 5.7.1 och 5.7.2.

Metod C kan användas både för såväl Plannja
takpannor som profilerad plåt.
Vid nytäckning med profilerad plåt skall en ny
bärläkt läggas rakt ovanför varje befintlig
bärläkt.

5.6.3 Infästning av Plannja ströläkt till
befintlig bärläkt

5.6.1 Läkt

En gummilist klistras på läktens undersida.
Läkten fästes sedan till befintlig bärläkt med
skruv 4,8x80.

Som ströläkt används Plannja ströläkt (h=60)
för eternitrenovering, 325241. Läkten kan
användas till P6 och P8. En gummilist levereras
separat för påklistring på läktens undersida vid
montering. Se figur 5.14.

Figur 5.15
Figur 5.14

Plannja ströläkt för eternitrenovering
för P6 och P8.
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Infästning av Plannja ströläkt för
eternitrenovering till befintlig bärläkt.

Som grundregel behålls avståndet mellan
infästningarna i takfallets riktning, d v s
infästning till varje befintlig bärläkt.

5.6.4 Infästning av Plannja Kombiläkt
till Plannja ströläkt
Infästning av Plannja Kombiläkt till Plannja ströläkt görs med två borrande skruvar 4,8x20, en
på var sida om läkten.

Om det befintliga läktavståndet är 0,5 m kan
dock avståndet mellan infästningspunkterna
ökas till det dubbla.

5.7.2 Dimensionering av Plannja ströläkt
Nytäckning med Plannja takpannor:

Figur 5.16

Ströläkt utsätts för snö- och vindlast. Tabell 5.7
visar om ströläkten klarar aktuell snölast med
hänsyn till befintliga bärläkters c/c avstånd om
inga snöfickor förekommer. Tabell 5.8 visar om
ströläkten klarar aktuell vindlast med hänsyn till
avståndet mellan infästning till befintlig bärläkt.
c/c avståndet mellan ströläkten förutsätts vara
högst 0,91 m i båda fallen. Båda tabellerna
skall kontrolleras.

Infästning av Plannja Kombiläkt till
ströläkt för eternitrenovering.

För infästning av bärläkt i trä till Plannja ströläkt
för eternitrenovering, se 5.3.4 på sidan 16.

5.7 Dimensionering metod C

Nytäckning med profilerad plåt:
Den nya bärläkten skall läggas rakt ovan
befintliga bärläkter. Ströläkten påverkas inte av
nedåtriktad last (snö). Ströläkten påverkas av
uppåtriktad last (vind) enbart om den passerar
en befintlig bärläkt utan att vara infäst i denna.
c/c avståndet i båda fallen förutsätts vara högst
0,91 m. Tabell 5.8 visar om ströläkten klarar
aktuell vindlast med hänsyn till avståndet
mellan infästning till befintlig bärläkt.

Följande anvisningar om mått och
dimensionering ger betryggande säkerhet för
normala hus (sadeltak, pulpettak) med
konstruktionsvirke och förband i gott skick.
Täckande bredd per skiva förutsätts vara
0,885m (P6) och 0,91m (P8).

5.7.1 Infästning av ströläkt
Avståndet mellan Plannja ströläkt skall vara
0,885 m för P6 och 0,91 m för P8. För de tre
första raderna intill gavlarna skall avståndet
minskas till hälften (ca 0,45 m). Detta gäller vid
max husbredd 12 m och hushöjd 6 m. Vid
större husbredder och höjder skall avståndet
mellan de sex första raderna intill gavlar vara
ca 0,45 m.

Tabell 5.7
Dimensionering av Plannja Ströläkt till eternitskiva
P6 eller P8 för snölast med hänsyn till befintlig
bärläkts c/c avstånd
Snözon

c/c 0,500

c/c 1,070

c/c 1,150

1,0

OK

OK

OK

1,5

OK

OK

OK

2,0

OK

OK

*

2,5

OK

*

*

3,0

OK

*

*

4,0

OK

*

**

* c/c ströläkt ca 0,45 m
** Kontakta Plannja för hjälp med dimensionering
Figur 5.17

Avstånd mellan Plannja ströläkt för
eternitrenovering.
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Som bärläkt väljs Plannja Kombiläkt. Tabell 5.9
visar om Plannja Kombiläkt, med angivet c/c,
klarar aktuell snözon om inga snöfickor
förekommer.

Tabell 5.8
Dimensionering av Plannja ströläkt till eternitskiva P6
eller P8 för vindlast med hänsyn till avstånd mellan
infästning till befintlig bärläkt.
Karakt.

spv

spv

spv

spv

spv

vindlast

0,500

1,070

1,150

1,500

2,300

0,4 kN/m2

OK

OK

OK

OK

OK

0,6 kN/m

2

OK

OK

OK

OK

*

0,8 kN/m

2

OK

OK

OK

OK

*

1,0 kN/m

2

OK

OK

OK

OK

**

Tabell 5.9
Dimensionering av Plannja Kombiläkt för snölast
med spännvidden (avstånd mellan ströläkter) max
0,91 m.

* c/c ströläkt ca 0,45 m
** Kontakta Plannja för hjälp med dimensionering

5.7.3 Dimensionering av bärläkt
Nytäckning med Plannja takpannor:

Snözon

c/c 0,500*

c/c 1,070

c/c 1,150

1,0

OK

OK

OK

1,5

OK

OK

OK

2,0

OK

OK

OK

2,5

OK

---

---

3,0

OK

---

---

4,0

OK

---

---

* gäller även vid takpannor.
c/c kombiläkt för takpannor,

Med Plannjas takpannor bestäms
bärläktsavståndet av takpannornas delning, se
broschyr Plannja Takpannor. Används Plannja
Regola behövs ingen bärläkt alls.

5.7.4 Infästning av Plannja Kombiläkt
Infästning av Plannja Kombiläkt till Plannja ströläkt görs med två borrande skruvar 4,8x20, en
på var sida om läkten.

Nytäckning med profilerad plåt:
Med Plannjas profilerade plåt läggs den nya
bärläkten intill befintlig bärläkt.
OBS! För profilerad plåt kontrollera att den
klarar aktuell spännvidd (avstånd mellan
bärläkter). Se profildata för Plannja takprofiler i
Plannja Profiler,
Snabbdimensioneringstabeller.

Skarvning av läkt ska ske över stöd. Plannja
Kombiläkt får inte skruvas samman till större
längd än 20 m på grund av temperaturrörelser.
Vid större längder införs rörlig fog i var femte
skarv. Se avsnitt 5.9.
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5.8 Detaljlösningar
Nedan visas några exempel på detaljlösningar.

Takfot, ny ränna (takpannor)
Gavel

Takfot, befintlig ränna (takpannor)

Metod A, rörelseskarv (profilerad plåt) gäller
även metod B

Takfot, ny ränna (profilerad plåt)

Metod A, stum skarv (profilerad plåt) gäller
även metod B

Takfot, befintlig ränna (profilerad plåt)

Utförlig information för montering av Plannja
Takpannor och profilerad plåt finns i broschyrmaterial
som kan beställas från Plannja.

22

5.9 Skarvning av Plannja Kombiläkt

Stum skarv (låsbricka), sammanfogad längd max 13 m, tak med längd upp till 20 m kan dock
göras med stumma skarvar.

Rörelseskarv (låsbricka) c/c max 13 m.

Stum skarv (stödbricka), sammanfogad längd max 13 m, tak med längd upp till 20 m kan dock
göras med stumma skarvar.

Rörelseskarv (stödbricka) c/c max 13 m.
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Stum skarv (Plannja ströläkt), sammanfogad längd max 13 m, tak med längd upp till 20 m kan
dock göras med stumma skarvar.

Rörelseskarv (Plannja ströläkt) c/c max 13 m.
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6 Nytt tätskikt med profilerad plåt för minsta
taklutning 1:16.
6.1 Förutsättningar och systembeskrivning

n = 0,317 q/Ftd
n = 0,176 q/Ftd

; för Plannja 40 ...(6.1)
; för Plannja 45

För taklutning ned till 1:16 används Plannja 40
eller Plannja 45. Dessa profiler monteras med
speciellt anpassade infästningband som
möjliggör att all skruvinfästning kan göras i
profiltopparna. Detta ger en extra säkerhet mot
läckage vid låga taklutningar. Systemet
förutsätter att det gamla taket har fullgod
hållfasthet.

n

= antal skruv per bandbotten, max 2 st

q
Ftd

= linjelast av vind (kN/m)
= dimensioneringsvärde för
utdragskapacitet (kN/skruv). Erhålles
ur tabell 6.2-6.4 beroende på underlag.

OBS! Linjelasten blir olika stor i olika takzoner,
se BKR94.

Underlaget kan t ex vara spontad träpanel,
betong eller lättbetong med eller utan isolering
eller isolerat plåttak. Plannjas infästningsband
har avlånga hål som ger möjlighet att ta upp
temperaturrörelser i ytterplåten. Sammanlagda
plåtlängden får dock inte överstiga 20 meter för
profiler i stål och 10 meter för profiler i
aluminium. Vid längre tak införs dilatationsfog.

6.2.2 Ytterplåt
Plannja 40/Plannja 45 monteras på befintligt
underlag och förankras för den uppåtriktade
vindlasten med hjälp av infästningsband.
Maximalt avstånd mellan dessa, med hänsyn till
plåtens bärighet, framgår av tabell 6.1.
Tabell 6.1
Maximala bandavstånd (m) som funktion av
karaktäristiskt värde för vindens hastighetstryck, qk,
och vanligen förekommande formfaktorer för
låglutande tak.

6.2 Dimensionering
6.2.1 Bärande underlag

Formfaktor / Profil

Eftersom infästningsbandet är lågt kommer den
nya plåten att vila direkt på det gamla taket vid
nedåtriktad last. En viss linjering av lasten
under infästningsbandet kan man normalt
försumma. För uppåtriktad last uppstår dock
linjelaster som måste beaktas.

-0,70

Hastighetstryck, qk
1)
P40
(kN/m2)

Vid infästning av infästningsband mot underlag
beräknas antal skruv per bandbotten ur
ekvation 6.1.
1)
2)
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-0,70

-1,80

-1,80

-2,60

2)

1)

2)

1)

-2,60
2)

P45

P40

P45

P40

P45

0,40

3,75

3,75

3,50

3,45

2,85

2,75

0,60

3,75

3,75

2,70

2,70

2,10

2,10

0,80

3,75

3,75

2,30

2,25

1,60

1,75

1,00

3,65

3,50

1,80

1,95

1,30

1,50

Tjocklek 0,65 mm stål respektive 0,90 mm aluminium
Tjocklek 0,60 mm stål respektive 0,90 mm aluminium

Dimensionerande bärförmåga, qd (kN/m), i
säkerhetsklass 1 för underliggande spontad
träpanel vid linjelast av vindsug och 1200 mm
takstolsavstånd är:

6.2.3 Infästning av profil till
infästningsband
Profilen fästs till infästningsbandet med rostfri
borrande skruv 5,5x28. Med maximala
bandavstånd enligt tabell 6.1 räcker det med en
skruv per profiltopp för stålprofiler. För Plannja
40 i aluminium kan i vissa fall fler än en skruv
per profiltopp erfordras med hänsyn till
genomdragning.

qd = 0,94 kN/m för 17 mm panel
= 1,54 kN/m för 22 mm panel
Underliggande träpanel och dess infästning
skall kontrolleras för uppåtriktad vindlast. Med
takstolsavståndet 1200 mm klarar sig panelen
om linjelasten som angriper infästningsbandet
är mindre än qd.

Sidöverlappen sammanfogas med samma
skruv eller med trycktät blindnit 4,8 mm, c
500. När sidöverlappen tätas med tätningslist
sätts fästelementen tätare, c 300.

6.2.5 Infästning mot betong eller lättbetong med eller utan isolering
En översiktlig illustration över
renoveringssystem för tak med maximal
isoleringstjocklek 70 mm visas i figur 6.2 och
6.3 i slutet av kapitlet.

6.2.4 Infästning mot träpanel

Exempel på lämpliga fästelement för tak med
max 70 mm isolering ges i tabell 6.3. Antal
fästelement per bandbotten fås ur ekvation 6.1

Figur 6.1

Tabell 6.3
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning av infästningsband mot betong
eller lättbetong. Säkerhetsklass 1.

Infästning mot träpanel.

Infästningsbanden skruvas mot panelen med
skruv enligt tabell 6.2. Skruv monteras i
infästningsbandets avlånga hål. Antalet skruv
per botten fås ur ekvation 6.1.

Underlag
Betong

Tabell 6.2
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning mot träpanel.
Säkerhetsklass 1.
Fästelement

Borrande skruv

Infästning mot panel
utan papp
17 mm
22 mm
panel
panel

Infästning mot panel
med papp2)
17 mm
22 mm
panel
panel

1)

1,09

1,41

1,09

1,09

Skruv
6,5x50A FZ

1,35

1,74

1,35

1,74

4,8x35 FZ

1)
2)

Lättbetong

1)

Max isoleringstjocklek, mm

Fästelement

Ftd
kN

Betongskruv
6,0x40

2,31)

Skjutspik 4,5
Hilti DX-Kwick,

4,002)

50

Hilti HRD-UFS
10/50

2,38

70

Hilti HRD-UFS
10/70

2,38

0

Hilti HRD-UFS
10/10

0,533)

50

Hilti HRD-UFS
10/50

0,533)

70

Hilti HRD-UFS
10/70

0,533)

0

Betong K30 samt 35 mm sättdjup
Gäller för osprucken betong K30. För sprucken betong halveras
värdet.
3)
Gäller lättbetong med kvalitet 450. Ålder och kondition på
materialet har stor inverkan på förbandet. Provningar på
aktuellt objekt skall alltid genomföras.
2)

Om skruven dras för hårt finns risk för lossdragning.
Hänsyn har tagits till ett 10 mm tjockt pappskikt mellan
skruvskalle och panel.
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Om tjockleken
på befintlig
isolering är
större än 70
mm är utbudet
av tillräckligt
långa
fästelement begränsat. Man kan i detta fall
skära hål på tätskiktet och fästa en
infästningsskena mot det bärande underlaget
med fästelement enligt tabell 6.4.

Infästningsbandet fästs sedan med isolerskruv
till infästningsskenan, se figur 6.4. Skruv
monteras i infästningsbandets avlånga hål.

Tabell 6.4
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning av infästningsband mot betong
eller lättbetong. Säkerhetsklass 1.
Underlag
Betong
Lättbetong
1)
2)

Fästelement

Figur 6.4

Ftd
(kN)

Hilti HRD-UFS 10/50

2,381)

Hilti HRD-HFS 10/50

2)

Infästning med skena.

För isolerskruv 4,8 mm mot 1,0 mm tjock
infästningsskena är dimensioneringsvärdet för
utdragskapacitet i säkerhetsklass 1:

0,53

Betong K25.
Gäller lättbetong med kvalitet 450. Ålder och kondition på
materialet har stor inverkan på förbandet. Provningar på
aktuellt objekt skall alltid genomföras.

Ftd= 0,93 kN/skruv
Antal isolerskruv per bandbotten fås ur ekvation
6.1.

När skenan är monterad isoleras de uppskurna
rännorna och tätskiktet återställs, t ex med
plastfolie över hela taket. Plastfolien
omlottskarvas 500 mm och tätas med
terostatband i skarvarna.

Figur 6.2

Infästning mot oisolerad lättbetong
eller betong.

Figur 6.3
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Infästning mot isolerad lättbetong
eller betong.

6.2.6 Infästning mot bärande plåt
Vid sammanhängande plåtlängder upp till 12 m
för stål respektive 6 m för aluminium monteras
isolerskruven i infästningsbandets runda hål.

För dimensionering av c-avstånd mellan
infästningsbanden, m a p den bärande plåtens
bärförmåga, får lasten från vindsug antas
fördelad på två profildelningar. Om tätskiktet
består av Plannja 40 skall infästningsband typ
renovering användas.

Vid större sammanhängande plåtlängder
används isolerskruv med bricka som monteras i
infästningsbandets avlånga hål. Vid större
plåtlängder än 20 meter respektive 10 meter
används alltid dilatationsskarv.

Hänsyn till randzonseffekter behöver ej beaktas
vid kontroll av den bärande plåten.
Utdragskapaciteten för isolerskruv fås ur tabell
6.5.

Tabell 6.5
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet , Ftd
(kN), för isolerskruv 4,8 mm mot Plannja
stålprofiler. Säkerhetsklass 1.
Plåttjocklek

Slät plåt

Mikrerad plåt

0,65 mm

0,34 kN

0,44 kN

0,72 mm

0,43 kN

0,55 kN

0,85 mm

0,60 kN

0,76 kN

1,00 mm

0,83 kN

1,03 kN

1,25 mm

1,26 kN

1,55 kN

1,50 mm

1,73 kN

1,74 kN

Figur 6.4

Antal isolerskruv per bandbotten fås ur ekvation
6.1.
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Infästning mot bärande plåt tvärs
takfall.

.

7 Nytt tätskikt med profilerad plåt och tilläggsisolering. Minsta taklutning 1:16.
7.1 Förutsättningar och systembeskrivning

n = 0,317 q/Ftd
n = 0,176 q/Ftd

; för Plannja 40 ...(7.1)
; för Plannja 45

Om det gamla taket är dåligt isolerat kan det
vara lönsamt att tilläggsisolera i samband med
takrenoveringen. Man kan också med fördel
tilläggsisolera gamla s k parallelltak, d v s
låglutande tak med en luftspalt mellan isolering
och panel. Genom att göra tilläggsisoleringen
tillräckligt tjock kan man flytta daggpunkten
ovanför det gamla tätskiktet vilket innebär att
det gamla taket blir torrt. Ventilationen i det
gamla taket tätas efter en uttorkningsperiod.

n

= antal fästelement per bandbotten,
max 2 st

q
Ftd

= linjelast av vind (kN/m)
= dimensioneringsvärde för
utdragskapacitet (kN/fästelement).
Erhålles ur tabell 7.2-7.5 beroende på
underlag.

OBS! Linjelasten blir olika stor i olika takzoner,
se BKR94.

Den
årliga
energibesparingen
genom
tilläggsisolering beror på det gamla Up-värdet,
på isoleringens tjocklek, på var huset är beläget
och på inomhustemperaturen.

7.2.2 Ytterplåt
Plannja 40/Plannja 45 monteras på befintligt
underlag och förankras för den uppåtriktade
vindlasten m h a infästningsband. Maximalt
avstånd mellan dessa, med hänsyn till plåtens
bärighet, framgår av tabell 7.1.

Isoleringen läggs direkt på det gamla taket.
Ovanpå isoleringen läggs infästningsband.
Avstånden mellan banden dimensioneras enligt
avsnitt 7.2.2. Infästningsbanden monteras med
genomgående isolerskruv till det gamla taket
eller indirekt via en läkt. Läkten behövs för
takmaterial som måste pluggas före skruvning,
t ex lättbetong. Yttertaksprofilen skruvas i
profiltopparna
till
infästningsbandet.
Taklutningen skall vara minst 1:16.

Tabell 7.1
Maximala bandavstånd (m) som funktion av
karaktäristiskt värde för vindens hastighetstryck, qk,
och vanligen förekommande formfaktorer för
låglutande tak.
Formfaktor / Profil
Hastighets- -0,70
tryck, qk
1)
P40
(kN/m2)

7.2 Dimensionering
7.2.1 Bärande underlag
För uppåtriktad last uppstår linjelaster som
måste
beaktas.
Vid
infästning
av
infästningsband mot underlag beräknas antal
fästelement per bandbotten ur ekvation 7.1.

1)
2)
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-0,70

-1,80

-1,80

-2,60

2)

1)

2)

1)

-2,60
2)

P45

P40

P45

P40

P45

0,40

3,75

3,75

3,50

3,45

2,85

2,75

0,60

3,75

3,75

2,70

2,70

2,10

2,10

0,80

3,75

3,75

2,30

2,25

1,60

1,75

1,00

3,65

3,50

1,80

1,95

1,30

1,50

Tjocklek 0,65 mm stål respektive 0,90 mm aluminium
Tjocklek 0,60 mm stål respektive 0,90 mm aluminium

7.2.3 Infästning av profil till infästningsband

Sammanlagda plåtlängden får inte överstiga 20
meter. Vid längre tak införs dilatationsfog.

Profilen fästs till infästningsbandet med rostfri
borrande skruv 5,5x28. Med maximala
bandavstånd enligt tabell 7.1 räcker det med en
skruv per profiltopp för stålprofiler. För Plannja
40 i aluminium kan i vissa fall fler än en skruv
per profiltopp erfordras med hänsyn till
genomdragning.

Dimensionerande bärförmåga, qd (kN/m), i
säkerhetsklass 1 för underliggande spontad
träpanel vid linjelast av vindsug och 1200 mm
takstolsavstånd är:

qd = 0,94 kN/m för 17 mm panel
= 1,54 kN/m för 22 mm panel

Sidöverlappen sammanfogas med samma
skruv som ovan, 5,5x28, eller med trycktät
blindnit 4,8 mm, c 500. När sidöverlappen
tätas med tätningslist sätts fästelementen
tätare, c 300.

Underliggande träpanel och dess infästning
skall kontrolleras för uppåtriktad vindlast. Med
takstolsavståndet 1200 mm klarar sig panelen
om linjelasten som angriper infästningsbandet
är mindre än qd.

7.2.4 Infästning mot träpanel

7.2.5 Infästning mot lättbetong

Isolerskruv 4,8 mm skall monteras i
infästningsbandets avlånga hål och ner i
träpanelen. Det är viktigt att isolerskruven är så
lång att den skruvas genom hela
träpanelskiktet.

Om isolertjockleken är högst 70 mm och
tätskiktet består av Plannja 40 skall
infästningsband typ renovering användas.
Plåtens temperaturrörelser tas då upp i bandets
avlånga hål. Exempel på lämpliga fästelement
för tak med högst 70 mm isolering ges i tabell
7.3. Antal fästelement per bandbotten fås ur
ekvation 7.1.

Dimensioneringsvärde för utdragskapaciteten
för isolerskruv 4,8 mm i träpanel fås ur tabell
7.2. Antal skruv per bandbotten fås med hjälp
av ekvation 7.1.

Figur 7.2

Figur 7.1

Infästningsband mot lättbetong vid
isolertjocklek upp till 70 mm.
1)
Betong K30.
2)
Gäller för osprucken betong K30. För sprucken
betong halveras värdet.
3)
Gäller lättbetong med kvalitet 450. Ålder och
kondition på materialet har stor inverkan på
förbandet. Provningar på aktuellt objekt skall alltid
genomföras.

Infästning mot panel.

Tabell 7.2
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), för isolerskruv mot träpanel.
Säkerhetsklass 1.
Max isoleringstjocklek

Fästelement

17 mm panel

22 mm panel

50

4,8x80

1,09

1,41

110

4,8x140

1,09

1,41

Om isolertjockleken är större än 70 mm fäster
man en infästningsskena direkt mot det
bärande underlaget, se figur 7.3.
Dimensioneringsvärde för fästelement, se tabell
7.4.
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Tabell 7.3
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning av infästningsband mot betong
eller lättbetong. Säkerhetsklass 1.
Underlag
Betong

Lättbetong

Tabell 7.4
Dimensioneringsvärde för utdragskapacitet, Ftd
(kN), vid infästning av infästningsband mot betong
eller lättbetong. Säkerhetsklass 1.
Spännvidd/delning i
meter

Ftd
(kN)

Underlag

Betongskruv
6,0x40

2,31)

Betong

Hilti HRD-UFS 10/50

2,381)

Lättbetong

Hilti HRD-UFS 10/50

0,532)

Skjutspik 4,5
Hilti DX-Kwick,

4,002)

50

Hilti HRD-UFS
10/50

2,38

70

Hilti HRD-UFS
10/70

2,38

0

Hilti HRD-UFS
10/10

0,533)

50

Hilti HRD-UFS
10/50

0,533)

70

Hilti HRD-UFS
10/70

0,533)

Max isoleringstjocklek, mm
0

Fästelement

1)
2)

Fästelement

Betong K25.
Gäller lättbetong med kvalitet 450. Ålder och kondition på
materialet har stor inverkan på förbandet. Provningar på
aktuellt objekt skall alltid genomföras.

Om tätskiktet består av Plannja 40 skall
infästningsband typ nybyggnad användas och
fästas med isolerskruv till infästningsskenan.
Temperaturrörelserna i ytterplåten tas upp
genom att den långa isolerskruven kan pendla i
isolerskiktet. Den sammanlagda plåtlängden
begränsas till 12 meter för stålprofiler och 6
meter för aluminiumprofiler. För längre takfall
skarvas plåten med dilatationsskarv, se
TOR-tak, teknisk information.
Dimensioneringsvärdet för utdragskapacitet för
isolerskruv 4,8 mm mot infästningsskena i
säkerhetsklass 1 är:

Ftd= 0,93 kN/skruv

Figur 7.3

Antal isolerskruv per bandbotten fås ur
ekvation 7.1.

Infästningband mot lättbetong vid
isoleringstjocklek över 70 mm.
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7.2.6 Infästning mot bärande plåt
Om takets bärning sker med bärande plåt tvärs
takfallets riktning, dimensioneras c-avståndet
mellan infästningsbanden med avseende på
den bärande plåtens bärförmåga genom att
lasten från vindsug antas fördelas på två
profildelningar.
Om tätskiktet består av Plannja 40 skall
infästningsband typ nybyggnad användas.
Hänsyn behöver ej tas till randzonseffekter vid
kontroll av den bärande plåten.
Infästningbanden fästs med isolerskruv genom
isoleringen och ner i den bärande plåtens
profiltopp (se figur 7.4). Utdragskapaciteten för
isolerskruv 4,8 mm mot plåt fås ur tabell 7.5.

Figur 7.5

Infästningsband mot åsar och
bärande plåt längs takfall.

Tabell 7.5
Dimensioneringsvärde för utdrags-kapacitet , Ftd
(kN), för isolerskruv 4,8 mm mot Plannja
stålprofiler. Säkerhetsklass 1.

Figur 7.4

Infästningsband mot bärande plåt
tvärs takfall.

Om taket ligger på åsar och den bärande
plåten ligger i takfallsriktningen fästs
infästningsbanden med isolerskruv genom
isoleringen och ner i den bärande plåten (se
figur 7.5). Infästningen dimensioneras enligt
tabell 7.5.
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Plåttjocklek

Slät plåt

Mikrerad plåt

0,65 mm

0,34 kN

0,44 kN

0,72 mm

0,43 kN

0,55 kN

0,85 mm

0,50 kN

0,76 kN

1,00 mm

0,83 kN

1,03 kN

1,25 mm

1,26 kN

1,55 kN

1,50 mm

1,73 kN

1,74 kN
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