
MONTERINGSANVISNING för pulpetstugor 
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 (120/145 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 syllarna. Fortsätt likadant med övriga golvsektioner.    Placera syllarna på 

flata sidan på plintarna  och montera golvblocken ( fig. 1). Spika dem med  100 mm spik i syllarna och i varandra. 

”Stickspika” även i skarvarna. Använd slägga eller liknande vid behov för att få ihop sektionerna utan springor. 

3) Vid liggande panel spikas först täckbrädor golvblock med överkant = överkant golvblock, se fig.2.  . 

4) Börja väggmonteringen med baksidans väggblock, därefter gavlarna och sist framsidan. 

Om du har en mellanväggs sektion, så ska den monteras innan framsidan.  

Spika fast väggblocken i golvet ( 75 mm galv.) och i varandra i hörnen. 

       Montera därefter ev. gavelspetsar på gavelväggarna och överdel på väggen fram. (endast liggande panel) 

5) Montera hammarbanden (45x95) på fram och bakvägg (100 mm spik) . Växla eventuella vägg/hammarband skarvar så 

att skarvarna  inte hamnar över varandra. Montera takåsarna i ursågningarna (stående panel) eller på markeringarna på 

hammarbanden fram o bak.  Du kan själv bestämma hur du fördelar taköverhänget fram/bak. Friggebodreglerna tillåter 

dock max 50 cm taköverhäng. (se fig. 2 o 3) 

      Börja med att mäta in och fästa de två yttre takåsarna och justera in de övriga efter dom så att du får alla takåsarna i  

       i ”linje”. (använd ett snöre eller rak bräda).  

      Stickspika ner i hammarbanden med 2 st 100 mm spik fram och bak samt spika/skruva fast plåtvinklarna med    

       ankarspik/skruv. Sätt plåtvinklarna närmast innerväggen. En på varje takås fram o bak. 

      Spika även fast den utvändiga panelen på gavlarna högst upp i de yttre takåsarna. 

      Vid liggande panel spikas även klotsar på takåsarnas sidor till fäste för panel mellan takåsar. 

        

 

6) Råspont och papp:  

      Börja spika  råsponten från baksidan och fortsätt uppåt (framåt) ( 60 mm galvad i varje bräda och regel).  

      Börja jäms med ändan på takåsarna.  

      Ditt tak ska sticka ut 25-30 cm på gavlarna från takåsen. 

      Till vissa modeller (Dalbo 15 kvm och Janbo 12 kvm) är råspontluckorna exaktkapade  

      ( 2 x 251 cm = 502 cm)  och behöver inte kapas. I annat fall så ska råsponten rensågas    

      så att ni håller ovan angivna mått. Smätt en rak linje med ”smättsnöre”. 

      Kolla även så att taket är ”i vinkel” innan ni sågar genom att kryssmäta diagonalen. 

      Spika eller skruva stödregel (45x45) undersida råspont jäms med ändan på råsponten. (se fig 3-4).  

      Montera även takfotsbrädan jämnt med ovankant råspont.  

      Om du har valt till takplåtspaket så ingår även takfotsplåt. Montera då denna innan (under) underlagspappen. 

      Om du har valt till ytpapp så ingår även takfotsplåt. Montera denna efter (på) underlagspappen. 

      Börja med pappen längst ner. Släpp ut första pappvåden ca. 2 cm över takfotsbrädan. 

      Underlagspapp: Följ anvisningarna på pappens omslagspapper. 

      Fäst takfotsplåt med 19 mm pappspik. 

 

7) Montera takplåtarna med en korrugering överlapp  (eller så många att plåten inte behöver kapas i sidled). Varje plåt 

bygger ca.100 cm. Skruva takplåtarna med medföljande specialskruv i varannan korrugering uppe och nere i ovankant 

på pannraderna, samt i varje skarv/läkt. Släpp ut plåtarna ca. 3 cm i nederkant utanför takfotsbrädan. 

 

8) Tegelmönstrad takplåt  ( Torekov) : Se Lindabs monteringsanvisning. www.lindab.se   

Korrugerad takplåt: Spika eller skruva fast bärläkten (28x70) på medföljande plywoodklotsar som distans. 

       Översta och nedersta läkten monteras ca. 10 cm från fram/bak kant. Fördela avståndet på de övriga läkten.       

      Janbo och Dalbo = 5 läkt    Fribo = 6 läkt 

       Tipps ! Lägg upp två plåtar och ”rikta in” innan du skruvar fast plåtarna. 

 

 

9) Montera vindskivor jämnt med ovansida takplåt  ( ovansida trekantsläkt vid papptak)  

Montera vattbrädesplåtar med ca. 5-10 cm överlapp.c( se fig. 3 o 4). Skruvas i ovankant vindskivor  

 

10) Dörr- och fönsterfoder och knutbräder monteras lämpligast efter målning (60 mm. galv.) 

       

11)  Montera fönster och dörr  med ( karmskruv 70/90 mm).  

Klipp till och bocka upp ändarna på fönsterbleck och eventuella överbleck, och montera dessa.      

 Lycka till ! 

 

      EJA Stugan   Mob. 0705-10 99 04 
 


