
SHINGEL ASFALTSBASERADE TAKPLATTOR 
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MONTERINGSANVISNING

ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM MONTERING AV SHINGEL.
Erforderlig taktemperatur och -fuktighet kan garanteras endast om takkonstruktionen är försedd med ångspärr, 
termisk isolering med tillräcklig tjocklek för aktuell klimatzon, vindspärr och ett ventilerat utrymme under taket. 

Undvik att använda takprodukter med olika färgkoder och satser med olika tillverkningsdatum på samma tak.  
En liten färgskillnad mellan enskilda shingelplattor är inte ett fel. För att minimera risken för synliga färgvariationer, blanda 
slumpmässigt shingelplattor från 5-6 förpackningar inför montering. Shingel ska monteras i diagonala linjer.
Om takarbetet utförs i temperatur lägre än 10°C ska takshingeln inklusive tillbehör lagras i rumstemperatur minst ett dygn 
innan montering. Shingelpaketen plockas från varmlagret efter hand som de ska monteras.
Den självhäftande undersidan av varje shingelplatta ska försiktigt värmas med en varmluftspistol.

Stapla inte pallar med shingelmaterial ovanpå varandra. För att undvika sammanhäftning av shingel i sina förpackningar, 
skydda förpackningarna mot direkt solljus. För att lossa shingelplattorna i förpackningen från varandra, böj förpackning-
arna något och skaka dem innan de öppnas.

Varning: Gå inte direkt på taket i varmt och soligt väder, eftersom det kan skada materialet. Använd speciella 
stegar för att gå på taket. 

Fig. 1
1. Synlig del av shingelplatta 
2. Osynlig (täckt) del av shingelplatta
3. Urskärning
4. Självhäftande bitumenrand
5. Shingelplattor

Fig. 2
1. Gavelsprång 
2. Takfot
3. Ränndal
4. Takås
5. Taknock
6. Lutningslinje (brytpunkt)
7. Övergång från lutande till vertikal yta

Underlag
Underlaget ska vara ett stabilt träunderlag som monterats med 
underlagspapp heltäckande. Minsta taklutning 14° (1:4).

Installation av ränndal
Ränndalen ska förses med våd av Yttakpapp.

Installation vid takfot
Ska förses med takfotsplåt innan shingelmontage.

Infästning
Galvaniserad spik (längd 25-30 mm). Skalldiameter – minst 9 mm, 
stamdiameter – minst 3 mm.

Klister
Tätklister används vid vissa detaljer.

Viktiga definitioner
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För att öka hållbarheten hos takkonstruktionen, säkerställ tillräcklig 
ventilation av taket, speciellt över vindsutrymmen som används för 
bostadsändamål. Ventilationen ska vara enligt praxis. 

3 Ventilation

Märkning av takytan är nödvändig för att undvika avvikelser i shingel- 
raderna ovanför takkupor. Markeringarna gör det också enklare att 
placera shingelplattorna rätt vertikalt och horisontellt. Avståndet 
mellan vertikala linjer är lika med bredden av en shingelplatta, medan 
de horisontella linjerna dras för fem rader shingelplattor (med ca 80 
cm intervall). Dessa markeringar är endast till för orientering och 
visar inte exakt var man ska spika. 

6 Tak med takkupor

Infäst en trekantslist mekaniskt i skarven där taket övergår till 
ett vertikalt plan. Listen ska överlappas av shingelplattor. Fäst en 
500 mm bred remsa av yttakpapp helt klistrad med tätklister över 
plattorna. Remsan ska överlappa väggen med åtminstone 300 mm. 
Den övre delen av remsan täcks av plåtbeslag, som är fäst i väggen 
mekaniskt och tätad med fogmassa.

1. Trekantslist
2. Plåtbeslag
3. Fogmassa
4. Shingel
5. Yttakpapp, remsa

4 Sluttande takdel med uppdrag mot 
vertikalt plan

Ränndalen förses med våd av yttakpapp. Våden klistras med tätklister 
(10cm brett) runt om vådens alla kanter och spikas i längsgående 
kanter, 2-3 cm in från kanten med 20-25 cm centrumavstånd.

1. Ränndalens mittlinje
2. Yttakpapp
3. Underlagspapp

5 Installation av ränndal
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Spika varje shingelplatta mot taket med galvaniserade spikar med 
stor skalle. Korrekt spikning är mycket viktig. Driv in spiken rakt så 
att skallens underkant kommer i nivå med shingelplattans yta, men 
inte djupare. Spika 2-3 cm från kanten av shingelplattan. Fig. 7 visar 
antalet spikar per shingelplatta och deras lägen. Ovansidan syns i 
figuren, medan positionen för det underliggande skiktet indikeras 
med en streckad linje.

Startrad (Nock/fotplatta)
Startraden läggs med hjälp av universella nock/fotplattan (fotplatta). 
Fotplattan monteras längs takfoten och ovanpå monterad fotplåt.

Nock/fotplattan är försedd med en skyddsfolie på undersidan.  
Avlägsna denna innan montering! Placeringen i underkant ska vara  
10 mm från fotplåtens brytning/vinkel. Plattan läggs kant mot kant.

           Första raden shingel och ytterligare montering

Om taket är långt är det lämpligt att inleda den första raden från 
mitten av taket 0,5-2 cm från fotplattan. Avståndet från fotplåtens 
kant beror på längd och lutningsvinkel. Ju brantare och längre 
lutning, desto större avstånd från kanten. Shingelplattor används 
för att lägga den första raden av bitumenshingel. Skyddsfolien på 
undersidan avlägsnas innan monteringen. Tillse att shingelplattans 
flikar läggs centrerat över fotplattans nedre spikar och i linje med 
perforeringarna. Den andra raden läggs över den första, förskjuten 
en halv shingelplatta åt vänster eller till höger. Linjera shingel-
plattan med den övre delen av urskärningarna i den första raden.

Gavelkanterna ska vara försedda med trekantslist täckta med 
underlagspapp. Shingelplattorna läggs upp på trekantslistens topp. 
Överskjutande platta skärs jämt med ytterkant av listen, klistras 
ned och fästs med spik ned i listen. Gavelkanten ska förses med 
gavelplåt eller täckbräda! 

7 Infästning av shingel
           Installation av ränndal

Shingelplattorna läggs mot ränndalens längsaxel yttakpapp. 

Shingelplattans kant i ränndalen fixeras med en extra spik  
i den övre delen, dock ej närmare ränndalens centrumlinje än 30 cm. 
Efter att ha täckt båda sidorna mot ränndalen, lägg rätsnören längs 
ränndalen på 5-15 cm avstånd från mitten och krita linjerna. Skär 
shingelplattorna längs dessa linjer.

För att undvika skador på yttakpappen, skär mot en bräda.
För att leda takvatten mot ränndalen, skär av de övre hörnen på 
kantshingelplattorna och applicera en 10 cm bred remsa av tät- 
klister (alt 3 strängar) på undersidan av shingelplattorna. Bredden 
på ränndalen kan variera mellan 5 och 15 cm, beroende på läge och 
byggnadens konstruktion i övrigt.

Den tredje och de följande raderna läggs över föregående rad, med 
varje rad förskjuten en halv shingelplatta åt vänster eller åt höger.
Samma mönster tillämpas för hela taket. För att garantera maxi-
malt skydd mot regn i kombination med vind, applicera tätklister på 
en 10 cm bred (alt 3 strängar) remsa på undersidan av varje shingelplatta.

1. Ränndalens mittlinje
2. Spikpunkt shingelkant
3. Markeringslinjer
4. Skärning shingelplatta
5. Klistring
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          Nock/fotplatta ska delas i tre delar vid perforeringen och var 
del ska läggas i rät linje med 3-5 cm överlappning. Tillse att skydds-
folien avlägsnas. Fäst med två spikar på vardera sidan av nocken. 
Spikningen sker på den del som överlappas.

Varning: för att undvika att bryta shingelplattor när de monteras i kallt 
väder (temperatur under + 10 ºC) bör varmluftspistol  
användas försiktigt!

Om några tveksamheter uppstår under montering, kontakta din 
leverantör.

• Kontrollera taket vår och höst. 

• Ta bort löv, kvistar och annat skräp med en 
mjuk borste. Använd inga vassa verktyg. 

• Samla in vassa föremål för hand. 

• Rengör takrännor och stuprör. 

Rekommendationer för takunderhåll

10

• Ta bort större mängder sammanpackad snö 
försiktigt med lämplig skyffel. Max 10 cm snö 
får ligga kvar på taket. 

• Gör regelbundna förebyggande kontroller av 
taket. Observera att taket måste repareras 
även vid mindre skador.
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