
MONTERINGSANVISNING för stomme sadeltak 5-30  kvm 
1) För att underlätta monteringsarbetet och få ett bra slutresultat, bör grunden vara stabil , i vinkel (kryssmätt) 

och våg. 

2) Om golven skall isoleras så görs det först. Golv sektionerna isoleras var för sig före montering. Vänd 

golven med råsponten neråt och fyll facken mellan reglarna med isolerskivor (95/145 mm). Lägg på 

asfaltboarden och spika fast den ( 30-35 mm pappspik cc10-15 cm) kant i kant med golvreglarna. Skär till 

skivorna med ”mattkniv”. Vänd sedan tillbaka golvsektionen och spika fast det i syllen. Fortsätt sedan med 

övriga golvsektioner. Lägg ner golven. Inte släppa ner så att asfaltboarden släpper.   

3) Syllarna placeras på flata sidan på plintarna (den breda (120 mm) i mitten på  Fribo modellen) och montera 

golvblocken ( fig. 1). Spika dem med  100 mm spik i syllarna och i varandra. ”Stickspika” även i skarvarna. 

Använd slägga vid behov för att få ihop golvsektionerna utan springor.    

 

4) Spika fast täckbräderna med överkant = överkant golvblock, se fig.2.  (end. Liggande panel). 

5) Tips ! Utnyttja golvytan till att spika ihop ev. skarvade takåsar på (spikförband med 100 mm spik).  

6) Börja väggmonteringen med baksidans gavelblock (centrera), därefter långväggarna och sist frontgaveln. 

OBS ! Tag bort ev. transportregel under dörren innan montering. Montera även mellanväggs sektion innan 

andra långväggen monteras. Spika fast väggblocken i golvet (75 mm) och i varandra i hörnen. Montera 

därefter gavelspetsar på gavelväggarna (och mellanvägg). 

7) Montera hammarbanden och takåsarna.  

Med veranda: Släpp ut 25 cm utanför bakre gavel, (se fig. 3 o 4) och ”resten” släpps ut framåt över 

frontgavel/verandastolpar. 

Utan veranda: Mät in hammarbandet så att det sticker ut lika mycket på gavlarna och använd samma mått 

till takåsarna.  

Spika hammarbanden i väggreglarna med en 100 mm spik vid varje väggregel. Takåsen/-åsarna spikas i 

gavelspetsen och i ev. stödklossar. Rikta ev. upp långväggar och takåsar med strävor. Montera extra  

hörnbrädor (end. stående panel.)                                     

8) Byggnad med veranda: Montera golvdelen först. Därefter sidorna med stolpar, som spikas i golv, vägg och 

hammarband. Sist monteras fronterna och överliggarna. 

9) Råspont och underlagspapp:  

Vid plåttak monteras medföljande takfotsplåt innan ( under) unerlagspappen. 

Vid tak med ytpapp monteras medföljande takfotsplåten efter ( på ) underlagspappen. 

      Börja spika råsponten från ena gaveln ( 2x60/70 mm galvad i varje bräda och regel). 

 Råspontluckorna är exaktkapade på längden för att passa till takplåt, men kan justeras någon cm vid behov.  

      Mät från nock och smätt en rak linje med smättsnöre och rensåga råsponten i nederkant vid behov. 

      Ytpapptak: Montera första (understa) vindskivan jämnt med ovankant råspont. Montera trekantsläkten 

      ut på vindskiva/råspont jämnt med nedre vindskiva. Montera övre vindskivan jämnt med ovankant  

       trekantsläkt.         

       Montera takfotsbräderna enl. fig. 3. jämnt med råspontens nederkant 

       Lägg och spika takpappen med 19 mm pappspik. Följ anvisningarna på pappens omslagspapper. 

      Börja med första våden längst ner vid takfoten och släpp ut pappen ca. 2 cm utanför råsponten. 

10) Plåttak: Montera takfotsplåten. Korrugerad plåt. Spika läkten enl. fig. 3 med plywoodklossar som ströläkt. 

               Tegelmönstrad takplåt: Läkta enligt Lindabs monteringsanvisning för plåt LPA (Torekov). 

      

11) Montera takplåtarna med minst en korrugering överlapp, (eller så många att plåten inte behöver kapas). 

Plåtarna bygger ca. 100 cm. Skruva takplåten med medföljande skruv i ovan och nederkant (se fig. 3) i var 

annan eller tredje korrugering.  Plåten ska hänga ut ca. 4 cm nedanför råsponten i nederkant.  

Tipps ! Lägg upp två plåtar och ”rikta in” plåtarna genom att mäta i båda ändar innan du skruvar fast 

plåtarna. 

12) Nockplåtarna fästs med plåtskruv eller blindnit i varandra och i takplåten med ca 10 cm överlapp. 

13) Montera vindskivor (75 mm. galv.) se fig. 4. Dörr- och fönsterfoder, knutbräder, vindskiveplåtar. monteras 

lämpligast efter målning (65 mm. galv.) 

       

14) Takfotsbräderna kan användas för att fästa ev. rännkrokar i. Monter in fönster och dörr. Montera eventuella 

överbleck o underbleck fönster innan foder monteras.  Klipp till längd och bocka upp en ca 10 mm kant i 

ändarna.      Lycka till! 

 

      EJA Stugan AB Mob. 0705-10 99 04 
 


