LÄGGNINGSANVISNING HÖJSLEV

EN HANDLEDNING FÖR HUR DU LÄGGER ENKUPIGT OCH TVÅKUPIGT LERTEGEL

Läggningsanvisning en- och tvåkupigt taktegel
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Fastsätning med takpannekrok
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Fastsätning
med JP-krok

Läktavstånd
Generellt

Bärläkt

Ströläkt För att få god ventilation mellan takpapp och tegelpannor använder man ströläkt av
minimum 25x25 mm, som läggs ut längs takfallets lutning med centrumavstånd max. 600 mm.
Vid gavlarna läggs ströläkten 100 mm från
vindskivan. Man fäster ströläkten med två spikar.
Bärläkt och ströläkt spikas sedan fast på samma
gång för att undvika att det blir för många hål
genom pappen.

Nockplanka Nockplankan skall vara av
minst 38 mm tjockt virke. Nockteglet bör vila stadigt på nockplankan och bara stödja på tegelpannorna. Nockplankan hyvlas ned till lämplig höjd
innan nockteglet läggs på och spikas fast. Det är
viktigt att nockteglet täcker så stor del av den
översta pannraden som möjligt.

Vid beräkningen av nya tak bör
man tänka på att takfallet skall gå jämnt upp med
hela tegelpannor. Vid omläggning av gamla tak
kanske inte radantalet går jämnt upp. Man kapar
då tegelpannorna i den översta raden i överkanten och fäster dem i läkten.

Bärläkten skall vara min. 25x38 mm.
Den första läkten placeras ca. 340 mm från takfotskanten. Sedan spikas de övriga läkterna med
delning 375 mm. Den översta läkten placeras ca.
30 mm från nockplankan. Måttsättningen går lättast om man använder en mätsticka på vilken
man märkt ut läktavstånden på hela takfallet.

Läggningsanvisning en- och tvåkupigt taktegel
Symboler:
d = tegelpannans byggbredd
d1 = avslutningspannans bredd
n = antal rader tegelpannor

Enkupigt
d1

Takbeläggningens bredd
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Takbeläggningens breddmått från ytterkant till ytterkant = n x d + d1

Tvåkupigt

Takbeläggningens breddmått från ytterkant till ytterkant = n x d + d1

Byggbredd
Generellt

För att få ett tak där tegelpannorna
ligger tätt bör man vid nybyggnation ta hänsyn
till tegelpannornas byggbredd.

Läggning

Börja tegelläggningen från höger
och lägg ut den nedersta och den översta raden.
Tegelpannorna läggs så att det blir en full rad pannor i takets bredd. Mindre måttavvikelser i sidled
kan justeras genom att pannorna skjuts ihop eller
dras isär något. Hur stora toleranserna är kan
konstateras vid en provuppläggning. När de två
raderna är inpassade läggs de lodräta raderna med
början nedtill från höger. Använd en rak bräda för
att kontrollera att pannorna ligger rakt.

Spikning

Spika fast tegelpannorna med rostfri takpannekrok eller använd den rostfria JP-kroken, som monteras utan verktyg.
I minst två pannrader vid takfot, gavel och nock
skall varje takpanna spikas eller klamras. Passbitar och pannor vid genomföringar, vinkelrännor o
d skall spikas eller klamras.
Vid taklutningar större än 55 ° skall samtliga
pannor spikas.
Samtliga nock- och specialpannor skall spikas
eller klamras.

HUS AMA 98
JUE
Taktäckningar och väggbeklädnader av överläggsplattor av bränd
lera
JUE.1
Taktäckningar av
tegelpannor

Material- och varuföreskrifter
Takpannor av tegel skall
uppfylla fordringarna enligt
SS-EN 1024.
Spik skall vara av rostfritt
stål SS-EN 10 088-3-1.4436,
diameter minst 3 mm. Spiklängden skall avpassas till
takpannans dimension och
utformning. Diameter på spikhuvud skall vara minst 1,5 x
hålets diameter. Spik skall
vara kamgängad.
Klammer skall vara utförd
av minst 3 mm tråd av rostfritt stål SS-EN 10 088-31.4436.
JU Taktäckningar och väggbeklädnader av överläggsplattor e d av natursten,
cementbundet material,
bränd lera, trä m m för hus.

Utförandeföreskrifter
Täckning skall utföras med
hela pannor utom vid vinkelrännor, lutande nockar o d,
där avpassade pannor inte
kan undvikas.
Till lutande nockar, vinkelrännor o d skall täckningen
avslutas med raka och jämna
begränsningslinjer.
Över plåt i fotrännor, vinkelrännor, ränndaler o d skall
taktäckningen dras ned minst
150 mm. Plåten får inte genomspikas.
I minst två pannrader vid
takfot, gavel och nock skall
varje takpanna spikas eller
klamras. Passbitar och pannor
vid genomföringar, vinkelrännor o d skall spikas eller
klamras.
Vid taklutningar större än
55° skall samtliga pannor spikas eller klamras.
Nockar skall täckas med
nockpannor. Till avslutning
och förgrening av nockar skall
specialpannor användas.
Samtliga nock- och specialpannor skall spikas eller
klamras.
Nockpannor skall efter
läggning vila på såväl nockplanka som takpannorna.

Mellan nockpannor och takpannor skall nocktätning
monteras. Nocktätning skall
medge ventilation.
Vid genomföringar, skorstenar, huvar, stosar o d skall
takpannor monteras så att
överlappet mellan vingar av
plåt och takpannetäckning är
minst 100 mm.
Kapade pannor vid vinkelrännor och snednockar skall
monteras så att de får anliggning och täthet i anslutande
överlapp.
Vid fästen till tillträdes- och
skyddsanordningar på tak
skall eventuella urtag göras i
överlappande takpanna med
bibehållen täthet i sid- och
ändöverlapp.
Kapning av nockpannor
skall utföras i delen med underfläns.
Fågelskyddlist skall monteras vid takfot.

Reservpannor
Reservpannor skall efter det
att eventuella garantianmärkningar åtgärdats finnas i angiven omfattning.

JUE.14
Taktäckningar av tegelpannor med lutning
minst 1:4 (14°)
Täckning skall utföras med
falsade tegelpannor.

JUE.15
Taktäckningar av tegelpannor med lutning
minst 1:2,5 (22°)
Täckning skall utföras med
falsade eller ofalsade tegelpannor.

(Hus AMA 98)
RA 98 HUS
JUE
Taktäckningar och väggbeklädnader av överläggsplattor av bränd
lera
JUE.1
*Taktäckningar av tegelpannor.

Material- och varuföreskrifter.
Ange typ, kvalitet, ytbehandling och kulör enligt SS-EN
1024.
Ange typ av nocktätning.

Utförandeföreskrifter
Bestäm erforderligt överlapp
med hänsyn till takpannornas
utformning, taklutning, risk
för inträngande vatten samt
underlagets beskaffenhet.
Stort överlapp minskar risken för inträngande vatten
och fuktpåverkan på underlaget. Läktavståndet skall anpassas med hänsyn till överlappets storlek. Beakta krav
på minsta överlapp som sedan
måste justeras med hänsyn til
takfallets längd så att kapning
av pannor undviks.
Erfarenhetmässigt har det
visat att man vid förenklade
underlagstak måste öka överlappets storlek jämfört med
om spontat virke, plywood e d
täckt med byggpapp används
som underlagstak.
Genomluftningen mellan
taktäckningen och takpanelen
åstadkoms med hjälp av ströläkten som enligt HSD. 1412 i
AMA skall vara minst 25 mm
hög.
Ange läktavstånd och läktdimension under aktuell kod
och rubrik under HSD.14.
Redovisa de infästningar,
utöver generellt angivna, som
betingas av vindlaster. Vid tak
med lutningar mellan 30° och
55° och i utsatta lägen bör tätare infästningar föreskrivas.
Ange kompletterande infästningar, mateial m m, när
bärläkt av metall skall användas. Se kommentarer under
HSB.1421. Ange typ och material.
Se kommentar under
JT-.411 beträffande fotplåt och
utförande vid takfot med
hängränna. Uppkilad takfot
bör undvikas vid taklutningar
som understiger 22°.
Ange under aktuell kod och
rubrik under JT-.4 utförande
med plåt vid takfot, gavlar, genomföringar, vinkelrännor o d.
Beakta att underbeslag skall
monteras.
AMA föreskriver att nockar
skall täckas med nockpannor.
Nockar kan som alternativ till
nockpannor täckas med
plåtbeslag. Nockbeslag av plåt
anges under aktuell kod och
rubrik under JT-.453.
Beakta att om nockar skall
täckas med plåtbeslag i stället
för med nockpannor måste
under denna kod och rubrik
anges att „Nockar skall täckas
med plåtbeslag enligt avsnitt
JT“.

Beakta behovet av ventilation vid nocktätning. Redovisa
utförande. Ange om överlappen vid nockpannor skall tätas.
Se kommentarer under
JT-.451 angående ståndskivor
vid takpannetäckning.
För att få god anliggning
mellan nockpannor och takpannor är det viktigt att nockplankans höjd anpassas till
taklutning och läktavstånd.
Nockplankor anges under
HSD.1421.
För framtida underhåll kan
det vara lämpligt att ett visst
antal tegelpannor sparas. Ett
riktvärde är en panna per 7
m2 takarea och en nockpanna
per 5 m taknock.
Ange omfattning och placering av reservpannor.

JUE.14
*Taktäckningar av tegelpannor med lutning
minst 1:4 (14°)
Underlag skall vid denna lutning vara spontat virke eller
skivor av plywood som täcks
med byggpapp. Täckning
utförs på strö- och bärläkt.
Ange krav på underlag och
bärning i avsnitt HSD respektive KEB.
Vattenavledande underlag
av byggpapp anges under
aktuell kod och rubrik under
JSC.11.

JUE .15
*Taktäckningar av tegelpannor med lutning
minst 1:2,5 (22°)
Underlag kan vid denna lutning utgöras av spontat virke
eller skivor av plywood som
täcks med byggpapp. Täckning utförs på strö- och bärläkt. Alternativt kan täckning
ske på bärläkt på vattenavledande underlagstak med en
konstruktion som ger god
ventilation mellan underlag
och täckning.
Ange krav på underlag
respektive bärning i avsnitt
HSD respektive KEB.
Vattenavledande underlag
av byggpapp anges under
aktuell kod och rubrik under
JSC.11.
Ange om pannor skall vara
falsade eller ofalsade.

