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1. Ta bort taktegel och såga bort läkten i erf. omfattning för att få dit

OBS. Tips på extra vindskydd/stormskydd vid montage på tegel/

underbeslagets 2 halvor (M19-20) (Se Fig. 1)

betongtegeltak, papptak och shingeltak (för plåttak kan taksosen
skruvas fast mot takplåten med skruv med gummipackningar för extra

2. Underbeslagets funktion är att dels stabilisera skorstenen samt leda

fastsättning):

bort ev. kondens och regnvatten/smältvatten som tagit sig in under
taktegelt/takplåten samt att möjligöra fixering av skorstenen genom att

Klipp av ett par meter hålband/montageband i stålmaterial och låt ca

skruva fast skorstenens yttermantel i M19-20. Underbeslaget M19-20

1 meter hänga ned på vind/ned i bjälklaget innan underbeslaget mon-

(tvådelat blankt beslag med droppkant) tätas mot råsponten med T31

teras fast, och 1 meter sticka upp ur underbeslaget.

–taktätningsmassa och om möjligt innan montering av underbeslaget

Vid monteringen av takstosen låter man hålbandet följa med upp ur

skärs en bit av tjärpappen upp, som sedan kan vikas tillbaka över

takstosens avslut. Inne på vind skruvar du fast hålbandet i ex. en tak-

den övre delen av underbeslaget samt tätas med taktätningsmassa.

stol/träregel eller liknande och uppe vid takstosen drar du ut hålbandet

Underbeslaget skruvas fast i råsponten. OBS. för extra täthet kan rem-

så att det är spänt, viker det över takstosens översta kant och popnitar

sor av tjärpapp klistras på från befintlig tjärpapp och in på det blanka

fast det i takstosen. Detta kommer att döljas av regnavvisaren och

underbeslaget och tätas omsorgsfullt med taktätningsmassa. Tänk

tätningslisten när det är monterat.

alltid på att få en omlottläggning av tjärpapp så att vattnet obehindrat

Vitsen med detta är att vid storm hålla takstosen bättre på plats på

kan rinna förbi underbeslaget utan att fastna någonstans.

taket.

(Se Fig. 2)
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3. Återmontera läkt i erf. omfattning (tänk på säkerhetsavståndet
50 eller 100 mm från skorstenens utsida) – lägg tillbaka takteglet

OBS! Förlängningsplåten skall
gå upp under nockplåten

och eventuell nockplåt. Tänk på vid tegeltak att några tegelpannor
måste lyftas för att takstosens översida ska gå att få in under tegel-

Fig.3
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pannorna.
4. Montera takstosen genom att trä den över skorstenen och ned mot
teglet/plåttaket. Vid tegeltak kan den övre delen av takstosen träs in
under tegelpannorna alternativt att gummiduk MGD (extra tillbehör)
limmas på stosens överdel och läggs under pannorna. Vid plåttak
monteras en förlängningsplåt ovanpå takstosens översida och vidare
efter plåttakets ovansida och upp under taknocksplåten. (Se Fig 3
och 4). För bättre passform mot ex. tegel/betongpannor eller takplåt
– klipp takstosens nedre kant efter takpannornas profilering med en
fasonsax (plåtsax)
5. När takstosen är monterad, montera då det självhäftande tätningsbandet runt takstosens koniska överdel, in på skorstensmodulen.
Regnavvisaren (M21) monteras sedan och tätas omsorgsfullt med
svart silikon (MSIL) mot skorstenens yttermantel (se fig.5)
6. Som avslutning monteras toppen (HELSTSV) genom att tryckas ned
i skorstenens innerrör.
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