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Denne monteringsanvisningen er utviklet for å gjøre det 
«enkelt å gjøre riktig» når du installerer Singleplan ®, som 
vi i det følgende kaller PVC-takbelegg. 

Det er først og fremst et hjelpemiddel for å sikre de 
vanligste prinsippene og detaljene ved installasjonen. 
Du som bruker monteringsanvisningen må ha gjennom-
gått grunnleggende praktisk opplæring og ha god erfa-
ring når det gjelder å installere eksponerte og/eller inne-
bygde PVC-takbelegg på skrå og flate tak.

Konstruksjoner
Singleplan® skal kun installeres av faglærte og autoriserte 
taktekkere. I tillegg må taktekkeren ha gjennomgått kurs 
med sertifikat for varme arbeider. Arbeidsmetoder og ut-
styr følger reglene til det norske brannvernforbundet og 

forsikringsselskapets regler for brannfarlig varmt takar-
beid. 

Monteringsanvisningen er ment å være så fullstendig 
som mulig, men deler som ikke anses som systemspesi-
fikke kan mangle, og vi påtar oss ikke ansvar for informa-
sjon og anvisninger som kan ha blitt utelatt. Vår tekniske 
avdeling er tilgjengelig som en ekstra støtte der det er 
nødvendig. Kontakt oss gjerne en gang for mye!

Innhold
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1.1 Produktinformasjon
Med en unik polyesterforsterkning har Singleplan® ene-
stående mekaniske egenskaper og ytelse. 

Singleplan® er PVC-takbelegg forsterket med polyes-
ter for mekanisk innfestning produsert for forskjellige 
bruksområder. Takflaten er primært ment å være meka-
nisk festet til underlaget. Singleplan® kan også brukes for 
belastede systemer, slik som grønne tak eller terrasser.

Singleplan® er tilgjengelig i standard tykkelse 1,2 og 
1,5 mm, i en mellomgrå farge (RAL 7046).

Singleplan® oppfyller kravene til BrooF(t2) for monte-
ring på alle typer underlag. For montering på celleplast 
må det legges en takplate på minst 20 mm mineralull 
mellom celleplast og PVC. Ved montering på bitumen 
skal det legges et eget lag av polypropylen, polyester el-
ler mineralull, med en minimumsvekt på 300 g/m2.

1. Generelt
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2. Sortiment

2.1 Produktinformasjon og sortiment

Artikkelnr. Produkt Størrelse (m) Farge Vekt kg/stk Kommentar

50203001 SINGLEPLAN SM120 MG 20X1,06 m 20 x 1,06 Mellomgrå 37,65

50203101 SINGLEPLAN SM120MG 20X1,5 m 20 x 1,5 Mellomgrå 53

50205801 SINGLEPLAN SM120MG 20X0,5 m 20 x 0,5 Mellomgrå 17,85

50206101 SINGLEPLAN REMSE HOMOGEN 20X0,25 m 20 x 0,2 Mellomgrå 7,75 For arbeid med detaljer, 
slik som rørgjennomførin-
ger osv.

50204001 SINGLEPLAN GANGVEI 20X1,06 m 20 x 1 Antrasitt 31

50204101 SINGLEPLAN YTTERHJØRNE MG Mellomgrå

50204201 SINGLEPLAN INNERHJØRNE MG Mellomgrå

50204301 SINGLEPLAN PVC-BELAGT METALL 2X1 m 2 x 1 11 For lister, fotplater, metall-
plater osv.

50204401 SINGLEPLAN STÅLSKINNE 2,25 m 2,25

50205401 SINGLEPLAN DEKORLIST 2 m 2 Mellomgrå

50206201 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø75 mm 75 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

50206301 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø90 mm 90 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

50206401 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø110 mm 110 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

502200 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø50 L600 mm Ø50 mm Mellomgrå

502201 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø75 L600 mm Ø75 mm Mellomgrå

502202 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø110 L600 mm Ø110 mm Mellomgrå
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2.2 Relaterte produkter – beskrivelse

2.2.1 Singleplan® Innerhjørne
Prefabrikkert innerhjørne for Singleplan®.

2.2.2 Singleplan® Ytterhjørne
Prefabrikkert ytterhjørne for Singleplan®.

2.2.3 Singleplan® Dekorlist
Profillist som brukes til å etterligne båndtekket tak av 
metall. Profilen er laget av homogen PVC og sveiset til 
underlaget.

2.2.4 Singleplan® Taksluk
Taksluk med ferdigmontert takkrage av Single plan®. Takslu-
ket fås i størrelsene Ø75-600 mm, Ø90-600 mm og Ø110-
600 mm.
 

2.2.5 Singleplan® Gangveier/antiskli
Brukes på overflater med gangtrafikk. Gangveien monte-
res på toppen av det ferdige takbelegget og sveises til 
underlaget.
 

2.2.6 Singleplan® Monteringsskinne
Bøyd stålskinne for montering av Singleplan® på horison-
tale flater, langs vertikale flater og der det stilles ekstra 
krav til feste.
 

Artikkelnr. Produkt Størrelse (m) Farge Vekt kg/stk Kommentar

50203001 SINGLEPLAN SM120 MG 20X1,06 m 20 x 1,06 Mellomgrå 37,65

50203101 SINGLEPLAN SM120MG 20X1,5 m 20 x 1,5 Mellomgrå 53

50205801 SINGLEPLAN SM120MG 20X0,5 m 20 x 0,5 Mellomgrå 17,85

50206101 SINGLEPLAN REMSE HOMOGEN 20X0,25 m 20 x 0,2 Mellomgrå 7,75 For arbeid med detaljer, 
slik som rørgjennomførin-
ger osv.

50204001 SINGLEPLAN GANGVEI 20X1,06 m 20 x 1 Antrasitt 31

50204101 SINGLEPLAN YTTERHJØRNE MG Mellomgrå

50204201 SINGLEPLAN INNERHJØRNE MG Mellomgrå

50204301 SINGLEPLAN PVC-BELAGT METALL 2X1 m 2 x 1 11 For lister, fotplater, metall-
plater osv.

50204401 SINGLEPLAN STÅLSKINNE 2,25 m 2,25

50205401 SINGLEPLAN DEKORLIST 2 m 2 Mellomgrå

50206201 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø75 mm 75 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

50206301 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø90 mm 90 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

50206401 SINGLEPLAN PREFABRIKKERT MANSJETT Ø110 mm 110 mm Mellomgrå For runde gjennomføringer

502200 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø50 L600 mm Ø50 mm Mellomgrå

502201 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø75 L600 mm Ø75 mm Mellomgrå

502202 SINGLEPLAN TAKSLUK Ø110 L600 mm Ø110 mm Mellomgrå
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3. Jobbplanlegging

3.1 Jobbplanlegging/dokumentasjon
Følgende dokumenter bør gjennomgås før montering:

1. Byggedokumenter i form av tegninger og stillings-
beskrivelser.

2. Beregning av vindbelastning med plan for meka-
nisk feste. Sikkerhetsforskrifter og sikkerhetsdatablader 
for produkter og materialer. Eventuelt andre objektspesi-
fikke dokumenter.

3.2 Håndtering av materiale
Pallene skal plasseres på et tørt og flatt underlag. Hvis 
pallene ikke er utstyrt med hel og ubrutt krympeplast, 
må de beskyttes mot nedbør. Materiale skal plasseres slik 
at manuell løfting kan begrenses så langt det lar seg gjø-
re.

Pallene må ikke plasseres oppå hverandre. Gjør deg 
kjent med konstruksjonens struktur og plasser pallene 
over bærende konstruksjon. Der det er TRP stålplater 
som bærende underlag bør du være spesielt oppmerk-
som.

3.3 Planlegging av tak
Før beleggene rulles ut bør man ha bestemt seg for hvor-
dan taket skal dekkes i sin helhet. Dette for å minimere 
materialavfall og unødvendig arbeid.

Legg aldri mer isolasjon enn det som kan dekkes i lø-
pet av arbeidsøkten.

Ikke dekk over større overflater enn at alle skjøter, for-
bindelser og detaljer kan forsegles under arbeidet.

Dekk alltid over det siste belegget ved avslutting av 
arbeidsøkten, med f.eks. en presenning, for å forhindre 
isdannelse eller fukt på «skjøteoverflaten». 

3.4 Før dere starter
3.4.1 Kontroller mottatt materiale
Kontroller mottatt materiale mot følgeseddel og arbeids-
ordre. Skader eller manglende materiale må umiddelbart 
rapporteres til ledelsen.

OBS! Ved mistanke om avvikende produktkvalitet, kontakt ansvarlig 
prosjektleder eller en representant før installasjonen påbegynnes.  
Installer aldri materiale med avvikende produktkvalitet. 

3.4.2 Kontroller underlaget
Sjekk om det er noen skader på det tilgjengelige materi-
alet ved renovering. Informer ansvarlig prosjektleder 
dersom det må iverksettes tiltak for å forhindre at skaden 
oppstår igjen. Eksempler på tiltak er utskifting av partier 
med råteskader, bygging av takfall eller innsetting av nye 
sluk på de laveste delene av taket.

3.4.3 Kontroller avslutningsdetaljer
Unngå å montere takbelegget mot gammelt underlag, 
som beslag etc. Sørg for at underlaget/beslagene oppfyl-
ler gjeldende produktkrav. 
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4. Generelle krav

4.1 Krav til underlag
Sjekk om det er noen skader på det tilgjengelige materi-
alet ved renovering. Informer ansvarlig prosjektleder om 
hvilke tiltak som må iverksettes for å forhindre at skaden 
oppstår igjen. Eksempler på tiltak er utskifting av partier 
med råteskader, bygging av takfall eller innsetting av nye 
sluk på de laveste delene av taket. Unngå å montere tak-
belegget mot gammelt underlag, som beslag etc. Sørg 
for at underlaget/beslagene oppfyller gjeldende pro-
duktkrav.

4.2 Betong
Underlag til Singleplan® skal ha en overflate som tilsvarer 
stålglattet betong. Hvis ikke skal overflaten være utstyrt 
med et beskyttende lag av polyesterfilt, minimum 300 g/
m2. Betong elementet ska ha en fugebredde på maks 12 
mm. 

4.3 Rupanel
Underlag av trepanel eller kryssfinér som er dekket med 
underlagsbelegg i bitumen skal ha et separasjonssjikt av 
polyester, minimum 300 g/m2. Defekter i underlagsbe-
legget av bitumen, f.eks. bølger/skrukker og bobler, skal 
justeres før separasjonssjiktet og takbelegget monteres. 
Rupanelets underlag skal ha en tykkelse på minst 23 mm. 
Fuktigheten på overflaten skal ikke overstige 18 % ved 
installering. Treverk som har blitt fuktig må tørkes eller 
skiftes ut. Underlag av kryssfinér skal ha en tykkelse på 
minst 18 mm eller mer, en styrkeverdi minst P30 og en 
overflatefinér i minst klasse III. 

4.4 Isolasjon
Isolasjonsplater må monteres i henhold til produsentens 
anvisninger og under hensyntagen til isolasjonsleveran-
dørens krav til isolasjonsplatenes tykkelse i forhold til av-
standen mellom profiltopper på TRP-metallplatene. Ved 
legging av to eller flere lag forskyves skjøtene for å unn-
gå gjennomgående sprekker. Unngå å legge mer isola-
sjon enn det som kan dekkes med takbelegg før det blir 
nedbør eller innen dagen avsluttes!

4.5 Omlegging bitumen
Ved montering på bitumen skal det legges et eget sepa-
rasjonssjikt av polypropylen, polyester eller mineralull, 
med en minimumsvekt på 300 g/m2.
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5.1 Verktøy og utstyr
5.1.1 Sveiseutstyr
Automatiske varmluftsmaskiner er blant annet tilgjenge-
lige som produktene Leister (Varimat) og Sievert 
(TW5000). Det digitale displayet viser verdier for lufttem-
peraturer opptil maksimalt 660°C. Maskinene har trinn-
løs elektronisk regulering av temperatur og sveisehastig-
het. Trykkvalsen med uavhengig fjæring sikrer at trykket 
fordeles jevnt selv på ujevne underlag. Håndsveis for ma-
nuell sveising av god kvalitet er blant annet tilgjengelig 
som produktene Leister og Sievert. Disse verktøyene er 
lette av vekt og har et digitalt display som viser en luft-
temperaturer opptil maksimalt 600°C. 

Det skal brukes et 40 mm bredt munnstykke ved svei-
sing av langsgående og tverrgående skjøter. Et 20 mm 
bredt munnstykke brukes til sveising av detaljer.

5.1.2 Trykkvalser
Bred silikonrulle, 40 mm bred, til bruk ved sveising med 
overlapping. Smal trykkvalse, 6 mm bred, til bruk ved 
sveising av detaljer.

5.1.3 Andre hjelpemidler
Singleplan® kuttes vanligvis med saks, men en flat kniv 
kan være nyttig når du jobber med detaljer. En stålbørste 
brukes for å fjerne rester av PVC fra sveisemunnstykkene. 
Kritt for merking i forbindelse med skjæring av takbeleg-
get. Det bør brukes målebånd slik at beleggene får sam-
me bredde. Sammenføyninger som er sveiset sammen 
skal sjekkes med et egnet kontrollverktøy, f.eks. 4 mm 
krok med avrundede hjørner eller tilsvarende.

5. Anvisninger
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5.2 Oppbevaring av Singleplan
Når Singleplan er levert til byggeplassen, skal det beskyt-
tes mot nedbør og smuss. 

5.3 Midlertidig tildekking
Midlertidig tildekking hjelper med å beskytte mot van-
ninntrengning under uferdige takkonstruksjoner.

Midlertidig tildekking skal gjøres når arbeidet avbry-
tes, enten på grunn av dårlig vær eller på slutten av hver 
arbeidsdag.

Vi anbefaler alltid at man kun dekker en så stor del av 
taket som man kan gjøre ferdig i løpet av en dag, og at 
justering av detaljer skjer etterhvert som taket legges.
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6.1 Mekanisk innfesting av PVC- 
takbelegg
1. Rull ut Singleplan®over det ferdige underlaget. Når du 
installerer på TRP-plater, sørg for at takbelegget ligger 
vinkelrett mot platens lengderetning.

2. Plasser festene 35 mm fra ytterkanten av beleggene. 
Festene må installeres i henhold til gjeldende plan for 
det aktuelle prosjektet. 

3. Rull ut neste rull med takbelegg. Pass på at de tverrgå-
ende skjøtene er forskjøvet mellom takbelegget, og at 
langsgående overlapping er minimum 110 mm. 

4. Benytt en sveisemaskin eller en varmluftpistol for å 
varmluftsveise den langsgående skjøten, og avkjøl der-
etter helt.

5.  Gjør en mekanisk kontroll på at sveisingen er homo-
gen ved å føre en 4 mm bred krok (med avrundede hjør-
ner) langs fugen samtidig som du trykker inn mot fugen.

6. I hjørner og andre områder der det er behov for ytterli-
gere feste installeres fester og deksler med en 200 mm 
bred remse av takduken. Langsider og tverrgående skjø-
ter skal varmluftsveises.

7. For vertikale deler og alle takgjennomføringer skal be-
legget sikres med en stålskinne, Singleplan® monterings-
skinne. Festet 100 mm c/c.

8. Dekk til de 10 mm store åpningene i skjøtene mellom 
skinnene med et 50 mm x 50 mm stykke belegg, som 
sveises til takbelegget. 

9. Dekk til stålskinnen med belegget til den vertikale 
delen ved å sveise den til takets overflate.

6. System
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7.  Retningslinjer for installasjon

7.1 Singleplan kan sveises ved tempera-
turer fra 400°C til 450°C.
Riktig temperatur velges avhengig av individuelle fore-
spørsler om hastighet og omgivelsenes forhold.

Veiledende verdier for sveising med automatisk maskin: 
HASTIGHET:  1,8–2,0 m/minutt
TEMPERATUR:  420°C til 450°C

OBS! Sveising skal foregå i godt ventilerte områder.

 
7.1.1. Test av sveiseskjøter
1. Optimal kvalitet på sveisefuger oppnås ved:
• Testsveising før faktisk sveising
• Fugekontroll under pågående sveising
• Fugekontroll etter sveising
Før sveising av belegget må det gjennomføres en skjøte-
test for fastsette de optimale sveiseparametrene for den 
aktuelle dagen. Det skal gjennomføres ny testsveising 
dersom utetemperaturen endres betydelig. Skjøtetesten 
skal gjennomføres for hvert varmluftapparat som benyt-
tes.

2. Sveisetest tvers over fuge
Den avkjølte sveisefugen må ikke gå opp i området som 
skal sluttsveises. 20 mm brede remser skjæres tvers over 
sveisefugen. Pass på at det kun skjæres gjennom det 
øvre laget. Ved maskinsveising kan ikke sveisefugen som 
testes gå opp noen steder innenfor sveisebredden.

3. Sveisetest langs fuge
Test den avkjølte sveisefugen ved å dra i fugens øvre lag. 
Dette viser også om det har blitt en kontinuerlig sveise-
fuge innenfor det endelige sveiseområdet.
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7.2 Manuell sveising

1. Når Singleplan® varmluftsveises må overlappingen 
være tørr og ren. Overlappingen må være minst 110 mm 
ved mekanisk feste. Ballasterte systemer skal ha minst 80 
mm overlapping.

2. Plasser sveisemunnstykket i den indre delen av 
overlappingen, og la 30 mm overlapping bli igjen etter 
sveising (se bilde). Forhåndssveisingen fungerer som en 
kontinuerlig luftfanger, slik at varmetapet minimeres 
under det siste sveisetrinnet.

3. Rull alltid trykkvalsen over hele fugen. Observer en av-
stand på 20 mm mellom rullen og munnstykket. Den en-
delige sveisingen sikrer at overlappingen blir vanntett.

4. Fugene skal kontrolleres når de har blitt helt avkjølte. 
Fugene kontrolleres med en ca. 4 mm bred krok med av-
rundede kanter.

OBS! Kontroll av fuge er ikke en lekkasjetest, men bidrar til å oppdage 
svake sveisefuger.
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7.3 Tverrskjøter
1. Skjær det nedre laget av den overlappede fugen som 
vist på bildet. Rundt av hjørnet på det øvre laget. Sveis 
beleggets øvrige lag til hele feltbelegget.

OBS! Vær forsiktig på steder der det kan oppstå kapillærer (se bilde).

 
Ved installasjon av belegg som er 1,5 mm og 2,0 mm tyk-
ke anbefales det at fugens kant skjæres skrått langs tverr-
fuger og langs fuger som går på kryss. Skråkanten må 
strekke seg over hele sveisingens bredde.

7.4 Montering/tildekking av skinner for 
start og ferdigstillelse
Det må være en avstand på 10 mm mellom endene av 
skinnene på grunn av skinnens utvidelse og sammen-
trekning.

Dekk endene av skinnene med et stykke Singleplan. 
Dette bidrar til å beskytte beleggflensen mot skarpe kan-
ter.

45°
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7.5 Rørgjennomføringer
1. Skjær et hull i takbelegget. Hullet må være litt større 
enn rørets diameter.

2. Skjær et hull i belegget som er 10 mm mindre enn rø-
rets diameter.

OBS! Den ytre diameteren skal være stor nok til å dekke alle eventuelle 
festematerialer.

 
3. Dra belegget over toppen av røret.

TIPS: Det går lettere hvis du varmer hullets innerkant 
med en varmluftpistol.

4. Når det er på plass vil belegget gå ca. 10 mm opp på 
røret.

5. Sveis belegget til takbelegget ved bruk av varmluft.

TIPS: Sveisetemperaturen for takbelegget bør ved detal-
jarbeid være ca. 380°C–420°C. 

6. Skjær ut et stykke av belegget som passer rørets di-
mensjoner. Sørg for at du får minst 20 mm vertikal over-
lapping og minst 15 mm horisontal overlapping.

7. Det er best å klargjøre den horisontale overlappingen 
før installasjon.

8. Strekk den horisontale overlappingen.

9. Når den er klargjort, plasser røret krageflens rundt rø-
ret og fest den ved sveising i riktig posisjon.

10. Sveis den vertikale fugen på rørkraven ved bruk av 
varmluft.

11. Sveis den horisontale fugen på belegget ved bruk av 
varmluft.

12. Ferdig detalj – Hvis det er aktuelt skal rørklemmen 
monteres og forsegles med en takbeleggforsegling.
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7.6 Taksluk og avløp
Sluk til Singleplan må være laget av minst 0,7 mm rustfri 
stålplate med sveisede skjøter.

Sluket skal ha forhåndsmontert inntekningskrage av 
samme kvalitet som takbelegg.

Mekanisk festede systemer krever ekstra feste rundt 
taksluk. Koble til og forsegle Singleplan-taksluket. Sveis 
slukflensen til takbelegget. Skjær til og sett på plass en 
sirkelformet krage.

Fest taksluket godt ved å sveise kragen til slukflensen 
og takbelegget.

Taksluk/drenering
1. Skjær et hull i underliggende Singleplan etter størrel-
sen på taksluket.

2. Monter taksluket i hullet og fest takslukflensen meka-
nisk til underlaget i de fire hjørnene.

3. Det ferdigmonterte belegget av Singleplan sveises 
deretter fast til det underliggende takbelegget.

7.7 Drenering/avløp 
1. Skjær et hull i underliggende Singleplan etter størrel-
sen på taksluket.

2. Monter taksluket i hullet og fest takslukflensen meka-
nisk til underlaget i de fire hjørnene.

3. Det ferdigmonterte belegget av Singleplan sveises 
deretter fast til det underliggende takbelegget.
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7.8 Innerhjørne
1. Fest takbelegget i hjørnet og se til at den er strukket i 
alle vinkler.

TIPS: 20 mm munnstykke anbefales.

TIPS: For hjørner som ikke er 90 grader, bruk en overdi-
mensjonert kile som kan klippes til i etterkant.
Form den indre folden som vist i illustrasjonen.

2. Lag en 45 graders gjæret skjøt og press folden med en 
silikonrulle.

3. Skjær ut det nederste laget av kilen som vist.

TIPS: La kilen avkjøles først for å redusere risikoen for at 
folden bretter seg.

4. Sveis den nedre klaffen til takbelegget.

5. Sveis resten av kilen ved bruk av varmluft.

TIPS: Den kritiske sveisingen er i den indre folden.

6. Fullfør sveisingen fra innsiden av hjørnet og utover, til 
hele hjørneseksjonen er ferdig.
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7.9 Innerhjørnets vertikale folder
1. Skjær til og legg takbelegget på plass.
Sørg for at det er nok materiale A igjen til å brette det 
vertikale hjørnet (se illustrasjon).
Sørg for at belegget er strukket i alle retninger.

2. Lag en 45 graders gjæret skjøt og press folden med en 
silikonrulle. Sveis kilen ved bruk av varmluft

TIPS: La kilen avkjøles helt før du går videre til neste trinn.

3. Sveis kilen til underliggende materiale og belegg ved 
bruk av varmluft.

TIPS: La kilen avkjøles før du går videre til neste trinn. Ar-
beid fra innerhjørnet og utover.

4. Sveis resten av kilen ved bruk av varmluft.
Kritisk sveising er i den indre folden.

Forhåndsformet innerhjørne
1. Monter belegget som vist på bildet.

2. Fest det forhåndsformede hjørnet i riktig posisjon som 
illustrert, og sørg for at det passer riktig inn i alle inner- 
og yttervinkler. Forhåndssveis og sluttsveis ytterkanten 
av det forhåndsformede hjørnet.

A

A
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7.10 Ytterhjørne
1. Lag et snitt i takbelegget i linje med det vertikale hjør-
net.

2. Varm opp belegget langs den vertikale kanten og dekk 
til hjørnet. Unngå sprekker i materialet når det brettes 
rundt hjørnet.

3. Sveis belegget til det underliggende takbelegget ved 
bruk av varmluft.

4. Klipp til en hjørnemansjett fra belegget. Mansjetten 
skal være av en slik størrelse at det oppnås en god sveise-
søm på omtrent 20 mm rundt mansjetten. Rund av hjør-
net før det sveises fast.

5. Varm opp det avrundede hjørnet tilstrekkelig og strekk 
materialet slik at det passer konturen av hjørnets fortset-
telse. Sveis fast det avrundede hjørnet i riktig posisjon. 
Spar minst 20 mm for den vertikale overflaten.

 

6. Sveis toppen av den gjenværende delen av hjørnestyk-
ket til den stående flensen ved bruk av varmluft. La det 
avkjøles helt før du går videre til neste trinn. Sveis nå hver 
side av det oppførte hjørnet til tilstøtende vinkel.

OBS! Sveis takduken ved ca. 380°C–420°C ved bruk av varmluft.

20 mm

20 mm
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7. Juster hjørnestykket parallelt med ytterkanten til den 
stående flensen.

8. Sveis resten av hjørnet ved bruk av varmluft.

9. Ferdig detalj.

TIPS: Vær nøye med at vann ikke suges inn kapillært (se 
bilde).

Forhåndsformet ytterhjørne
1. Monter belegget som vist på bildet.

2. Fest det forhåndsformede hjørnet i riktig posisjon som 
illustrert, og sørg for at det passer riktig inn i alle inner- 
og yttervinkler. Forhåndssveis og sluttsveis ytterkanten 
av det forhåndsformede hjørnet.
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7.11 Takkuppel
1. Fest belegget til kanten av takkuppelen. Ha tilstrekke-
lig med overlappende belegg på begge sider av kuppe-
len/kanten (se bilde). Skjær ut hjørnet som vist på bildet. 
Når dette er klart bør du ha minst 30 mm ekstra belegg 
som går rundt vinduets hjørne.

2. Varm opp belegget og fest den til den omkringliggen-
de overflaten.

3. Sørg for at du har nok belegg på begge sider av kuppe-
len. Skjær bort overflødig belegg og behold ca. 25 mm 
av materialet i bunnen av hjørnet (se bilde).

4. Hjørnet er klart til sveising.

TIPS: Vi anbefaler at alle fire hjørnene klargjøres som be-
skrevet ovenfor før sveising.

5.a Forhåndssveis den vertikale og horisontale fugen, og 
start alltid i innervinkelen. Den utstikkende fliken skal 
sveises først.

5.b Nå kan den endelige sveisingen gjennomføres. Start 
den vertikale og horisontale sveisingen fra den utstik-
kende fliken, til detaljen er ferdig bearbeidet.

6. Ferdig detalj.

30 mm
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7.12 Prinsippdetaljer
Sammentrekning mot vegg, kant eller lignende
Alle plater, ferdigstillelser og gjennomføringer som er 
større enn 500 mm må forankres mekanisk med monte-
ringsskinne.

Monteringsskinnen skal festes mekanisk til underla-
get, med minst fire fester per meter.

Avhengig av styrken og holdbarheten til underlaget 
kan monteringsskinnen festes horisontalt eller vertikalt.
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7.13 Forbindelse til fotbeslag
Fotbeslaget må være belagt med PVC for at takbelegget 
skal kunne sveises til beslaget.

Fotbeslaget skal være minst 150 mm bred og meka-
nisk festet til underlaget. Fotbeslaget kan ikke være mer 
enn 2000 mm lang. Skjøter i fotbeslaget skal utføres med 
100 mm overlapping. Huk eller dobbel fals er ikke tillatt. 
Skjøtene skal dekkes med en remse av Singleplan® som 
sveises fast.

Fotbeslag Alt. 1
Takbelegget skal rulles og trekkes helt ned til takfoten. 

Det PVC-belagte fotbeslaget monteres på toppen av 
takbeleggene og festes mekanisk i henhold til gjeldende 
anvisninger.

Takbelegget skal festes mekanisk ovenfor fotbeslaget 
etter beregning av vindbelastning. 

Fotbeslaget dekkes deretter med minst 500 mm bred 
langsgående belegg av Singleplan®. Det langsgående 
belegget skal sveises til fotbeslaget. Fotbeslaget skal ren-
gjøres før sveising. Den langsgående remsen skal sveises 
til takbelegget med sveisemaskin.

Fotbeslag Alt. 2
Fotbeslaget dekkes med langsgående belegg av Single-
plan®. Beleggets bredde tilpasses beregning av vindbe-
lastning, men med maks 1,5 m bredde.

Det langsgående belegget skal trekkes frem på fot-
beslaget og sveises til fotbeslaget. Utførelse der hele 
lengden med takbelegg fra takets overflate trekkes di-
rekte ut på fotbeslaget og sveises til denne aksepteres 
ikke.
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Dokumentert egenkontroll

Kontroll av utført arbeid 
Egenkontroll kan gjennomføres på ulike måter. Følgen-
de anbefales:

a) Hvis sveisearbeid ser usikkert ut – løft forsiktig med en 
krok. Hvis glippen er ubetydelig, sveis over. Hvis feilen er 
av større omfang, må belegget byttes ut, eller det må 
sveises en remse oppå.

b) Særskilt kontroll skal utføres for sluk, skinner og hjør-
ner. Alle sammentrekninger må sikres med mekanisk for-
ankring i toppen. 

c) Inspisert overflate skal markeres i en takplan og god-
kjennes med signatur.

Vanligvis blir det utarbeidet egenkontrollplaner for hvert 
objekt med kontrollskjemaer som skal fylles ut og doku-
menteres.
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