
Generelt

Anvend altid T1 lægter 38 x 73 mm. Lægte-afstandene er 
252 mm. Und taget er nederste mål. Dette mål er variablet 
alt efter afslutning ved tagrende. 

  Alle mål er fra underkant til underkant lægte. 

Monteres ovenlys forberedes inddækning, med ekstra 
bærelægte og brædder samt nedstemning for vinduets 
inddækningsprofil. 

Afkortning af plader udføres med pladesaks eller rundsav 
med max. 4200 omd./min. Eller i.h.t. producentens anvis-
ning. Afskårne kanter lukker sig selv grundet en kemisk 
proces. 

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

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

Montering af plader 

Startprofil og indvendig gavlbeslag monteres, hvorefter 
montage starter fra nederste hjørne - fra højre mod 
venstre. Færdiggør altid rækken ud. Det afskårne starter 
man med i næste række. 

Monter Shingle® med fire søm i bagkanten af pladen. 

Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skor-
stene, ovenlys og ligene. 

  Shingle®‘s inddækningsprofiler monteres derefter i nøje 
overensstemmelse med konstruktionsdetaljerne.

 

vigtigt
Shingle® kan udlægges på tage med minimum 12 gra-
ders taghældning.

 Der skal altid benyttes undertag medmindre Shingle® 
monteres på eksisterende tag. 

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko. 
Træd altid hvor tagpladerne understøttes af en lægte. 

Ved anvendelse af originalt tilbehør opnås det bedste 
resultat. 
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Montageteknik

Rygning

Trykimprænerings-liste og 
ventilations-bånd monteres 
efter snor - før montering af 
rygning. Rygningen monte-
res i siden - med søm pr. 
max. 300 mm.

Startprofil

Startprofilet monteres som 
det første på nederste læg-
te. Startprofilen`s forkant 
anbefaledes at række ca. 
50 mm ud i tagrenden.
Monter startprofil med søm 
pr. max. 300 mm.

Indvendig gavlbeslag 

Indvendigt gavlbeslag fastgø-
res med søm pr. max. 300 
mm. - før montering af Shing-
le®. beslaget kan med for-
del nedfældes. Efterfølgende 
monteres udvendig gavlbe-
slag i sternbræt med søm pr. 
max. 300 mm. 

Skotrende

Skotrendebrædder place-
res på tagflade og fastgøres 
til spær. Skotrende lægter 
monteres. Skotrender mon-
teres med ventibånd. Tag-
plader afkortes ca. 70 mm 
fra midt skotrende.
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