
Monterings- 
anvisning

2018  |  Ventilationsbeslag
anpassat för Plannja Trend 





2 VENTILATIONSBESLAG
Uppmärkning

Kontrollera det täckande måttet på nockplåten, 
mät sedan ut från nockspets avståndet för plac-
eringen av nockstöd/ventilationsbeslag. 
Nockplåten ska med övermått täcka helt över 
nockstöd och eventuellt ventilationsbeslagets 
två delar.
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1 VENTILATIONSBESLAG
Förberedelser

Påbörja montering av ventilationsbelagen när 
taket är lagt och profilbotten vid tacknocksanlut-
ningen är uppvikt.
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VENTILATIONSBESLAG
Montering Nockstöd

Nockstöden närmast gavlarna behöver anpas-
sas mot gavelbeslagen. Börja med att markera 
gavelbeslagets anlutning mot nockstödet. Klipp 
sedan bort överskottsplåt med plåsax.

VENTILATIONSBESLAG
Håltagning bottendel

Lägg underdelen av ventilationsbeslaget på den 
undre markeringen och markera genomgång för 
ventilationshålet på takplåten. Använd sedan 
lämplig utrustning för håltagning.
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VENTILATIONSBESLAG  
Montering bottendel

Applicera en sträng silikon runt hålet på under-
sidan av bottendelen av ventilationsbeslaget. 
Placera bottendelen på angiven position på tak-
plåten. Applicera sedan två strängar silikon på 
undersidan av ventilationsbeslagets överdel en-
ligt bild. Foga därefter samman delarna.

VENTILATIONSBESLAG
Montering ovandel

Skruva fast ventilationsbelagets två delar med 
två stycken genomgående skruvar 4,8x20 på var 
sida om ovandelen på ventilationsbeslaget.

4,8x20
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4,8x20

NOCKBESLAG

Nockbeslaget till Plannja Trend 475 fästs 
med två skruvar i varje nockstöd/ventila-
tionsbeslag. Till Plannja Trend 275 används 
en skruv per nockstöd. Beslaget skarvas 
200 mm omlott.
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Ett telefonnummer till Plannja: 010-516 10 00

www.plannja.se

Järnforsen, Box 143, 570 81 Järnforsen. Tel 010-516 10 00. Fax 0495-501 38. 

Uppgifterna i denna trycksak hänför sig till tiden för publicering och avser att ge en allmän vägledning vid användandet av produkten.

Reservation görs för ändringar till följd av löpande produktutveckling samt produktändringar under året. Angivna uppgifter och data får inte uppfattas som garantier utan särskild skriftlig bekräftelse.

Kulörillustrationer i våra trycksaker är att betrakta som vägledande. Begär plåtprover för korrekt kulöråtergivning.
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Tryck: Lenanders Grafiska, 87526


