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320 - 369/371 mm

369/371 mm

MOntageteknik

Generelt
Anvend altid godkendte lægter. Ved normal spære-
afstand benyttes 38 x 73 mm. Lægteafstanden er 
369/371 mm.

Den pæneste afslutning i kip fås ved afkortning af udhæng, 
således at mål imellem topbræt (overkant) og øverste lægte 
(underkant) bliver så stort som muligt, max. 335 mm.

Øvrige mål afsættes altid fra underkant til underkant. Brug 
måleko eller kridtsnor.

Gavludhæng afkortes ens i begge sider og tilpasses gavlkapsel 
eller gavlafslutning.

  Monteres ovenlys forberedes inddækning med ekstra bære-
lægter og brædder samt ved nedstemning for inddæknings-
profil.

Afkortning af plader udføres med pladesaks eller rundsav med 
max. 4200 omdr./min. eller i.h.t. producentens anvisning. Det 
anbefales, at specielt synlige skæringer males med reparations 
maling. Mindre pladebuk udføres med falstang og større plade-
buk med bukkemaskine.

Det er vigtigt, at lægter er rettet op inden montage.

Det kan være en fordel, at rendejern og tagrender er monteret 
inden plade montage.

Montering af plader 

Der startes med at montere anden øverste pladerække og 
fastgøre denne ved sømning i øverste lægte. Der sømmes med 
søm i hver anden profil-bagkant.

Ved montage af PRESTIGE kan man med fordel benytte 50*50 
mm T1 lægter, kertolægter 38*73 mm eller høvle den øverste 
del af T1 lægten skrå. Dette vil minimere risikoen for montage 
markeringen i pladen.

Der skal bruges 4 stk. 50 mm galva niserede/farvede søm pr. 
plade. Sømmet placeres 25 mm fra bølgetop og skal slås helt 
i. Sømmet skal så vidt muligt følge taghældningen og må ikke 
placeres vandret. Det er vigtigt, at pladerne presses stramt 
mod lægterne, når der sømmes. Alternativt kan der benyttes 
4,0 x 33 mm montage skruer.

Næste pladerække skubbes op under overliggende række og 
sømmes eller skrues med forskudt sideoverlæg.

  Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skorstene, 
ovenlys og lignende.

Metrotiles inddækningsprofiler monteres derefter i nøje over-
ensstemmelse med konstruk tionsdetal jerne.

NB! Øverste række: 2 søm

- derefter: 1 søm.

369 mm = QUARTZ

371 mm = PRESTIGE

Regler for lægtning af Metrotile tage
Ved tagdækning kan man, ved let tag - højst 30 kg/m2 
og lægteafstand højst 550 mm, benytte følgende dimen-
sioner:

Lægtedimensioner Spærafstande

38 x 56 mm T 1 75 cm

45 x 45 mm T 1 75 cm

38 x 73 mm T 1 100 cm

50 x 50 mm T 1 100 cm

45 x 61 mm T 1 100 cm

45 x 73 mm T 1 130 cm

VIGTIGT! 

Bond Quartz kan udlægges på tage med taghældninger 
fra 12 grader uden brug af undertag, hvis dampspærren 
er intakt og retningslinierne for udluftning følges. Der skal 
altid være min. 60 mm luft over isoleringen. Vi anbefa-
ler kondensfang eller andet underlag ved montering af 
Bond PRESTIGE og PRESTIGE PLUS.

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko, 
og for at undgå buler i pladerne må disse kun betrædes 
i bølgedalene, hvor tagpladerne støtter imod lægterne.

Anvend altid kun originalt værktøjs- og tilbehørsprogram 
ved læg ning af Bond.


