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Börja med att göra en ritning på rummet. För att få 
ett fint mönster på taket mäter du ut hur många 

skivor det går åt på längd respektive bredd, centrera 
sedan antalet skivor i rummet. Det innebär exem-

pelvis att om det behövs fem skivor till längdmåttet, 
så halveras överskjutande mått. Då har du måttet 

på första och sista skivan. Skivorna som är närmast 
väggarna måttanpassas därmed. 

Monteringsanvisning  
Brandéns Premium innertak
Det är viktigt att utrymmet där takskivorna skall monteras är uppvärmt, 
ventilerat och uttorkat. Acklimatisera skivorna i obruten förpackning i 
minst 48* timmar i det klimat de slutligen ska sitta i. 

Vid normala förhållanden d. v. s. jämn temperatur och luftfuktighet, så 
uppstår i princip ingen rörelse över huvud taget i takskivorna. Ändras 
klimatförutsättningarna i rummet då krymper eller sväller skivorna, 
viktigt är därför att lämna rörelsefog om 10 mm mot vägg. Vid montage 
i rum med större taklängd än 10 meter så skall rörelsefogen vara 10 mm 
för var 10:e meter. 

*Takskivorna skall monteras omedelbart efter paketens öppnande. Har 
skivorna tidigare lagrats exempelvis utomhus eller i kallager gäller längre 
acklimatiseringsperiod. 

Före montering skall skivorna undersökas för eventuella synliga defekter 
eller fel. Defekta skivor skall inte monteras då eventuella krav från köpa-
ren ej gäller på synliga defekter på monterade skivor. Defekta skivor ska 
återlämnas till inköpsställe varvid nya skivor erhålls utan extra kostnad 
för köparen.

Glespanel 28x70 alt 22x95 mm rekommenderas. Normalt monte-
ras taket längs med glesen c/c 300 mm. Kortling skall monteras 
upp som stöd för takskivan mellan varje gles närmast väggen.

Montaget börjar från vänster, gör en rak linje på glesen med  
t. ex. ett snörslå, måttanpassa första skivan och lämna rörelse-

mån 10 mm mot vägg. Följ sedan linjen och montera första raden. 
Skruva* c/c 150 mm i sponten och närmast väggarna. När andra 

raden monteras anpassas längden på skivorna så den centreras mot 
första raden, sedan är det bara att fortsätta å vips så är taket klart!

 Vid behov av montering på tvärs av glespanelen kan c/c avståndet 
vara antingen 300, 400 eller 600 mm. Då skruvas* takskivan med  

två gånger i varje glespanel.

*Brandéns MDF-montageskruv 3,5 x 28 fzb eller 3,5 x 38 fzb

Uppdateringar och mera info finns på www.brandens.se


