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Bild 1. taklucka med tillhörande plisséplåt.

Benders justerbara taklucka är en genomtänkt 
produkt på taket. Den ger maximal täthet 
och passar alla typer av takpannor. Endast 
frontplåten anpassas till takpanneprofilen. 
Öppningsmåtten är anpassade till kraven i 
BBR 2008. 

Takluckan går att i höjdled justera från 100 mm 
till 300 mm mellan undertak och utvikande plåt 
över pannorna. Dagmåttet (öppningen) är 655 x 
955 mm, vilket också är det mått som skall tas upp 
genom undertaket vid montering av luckan.

Underbeslaget skruvas fast i undertaket med 12 st 
medföljande 25 mm monteringsskruv. Höjden på 
underbeslaget är 250 mm.

Läkta och lägg dit takpannor så de ligger 10 mm 
från underbeslaget, 25 mm vid isolerat utförande. 
Trä sedan över luckan och tryck ner den så tätt som 
möjligt mot takpannorna. Fäst ihop underbeslag 
och överbeslag med 10 st medföljande 18 mm 
monteringsskruv.

Montera sedan fast de två spännlåsen som medföljer, 
justera in så att luckan sluter tätt mot tätningslist 
som är förmonterad på överbeslaget.

Locket är kondensisolerat. Sidorna kan isoleras 
med 20 mm cellplast.

artikelnummer
Taklucka inkl plisséslåt 0778 ..
Plåtguide till taklucka Exklusiv 1-kup betong 1371 ..
Plåtguide till taklucka Palema 2-kup betong 1372 ..
Plåtguide till taklucka Mecklenburger 2-kup betong M1372 .. 
Plåtguide till taklucka 1-kup Strängpressat lertegel L1371 24
Plåtguide till taklucka 2-kup Strängpressat lertegel L1372 24
Plåtguide till taklucka Hansa falsat lertegel L1374 ..
Plåtguide till taklucka Tvilling falsat lertegel L1375 ..

Taklucka Carisma C780 ..

Fakta
Material: Plåt
Yta: Polyester lackerad
Färg: Svart (20), tegelröd (24) och ljusgrå (37)
Vikt:  33 kg
Antal/pall: Styckvis
Totalmått: 1030 x 1340 mm
Bygghöjd: 100 - 300 mm
Dagmått: 655 x 955 mm

Bild 3. Underbeslag, 
plisséplåt och påse med 
monteringsdetaljer.

Bild 2. Överbeslag och pannprofilsbeslag.

Monteringsbild 1. Såga upp ca 655 x 955 mm. kontrollera att det inte 
finns t ex. en takstol, som förhindrar upp/nedstigning, där du vill ha 
takluckan.

Övre delen av underbeslaget, sidan upp mot nock, sticks under under-
lagspappen. Övriga tre sidor läggs på underlagspappen. Skruva fast 
underbeslaget med de 12 st medföljande skruvarna (monteringsskruv 25 
mm). Läkta därefter färdigt runt underbeslaget.

Det blir nödvändigt att montera dit en extra läkt över/under eller både 
över/under takluckan, beroende av var luckan hamnar i förhållande till 
läktningen av taket. Den/dessa måste justeras i höjdled så att pannorna 
sluter tätt mot de pannor som löper fritt förbi i sidorna av underbeslaget. 
Underbeslagets höjd över underlagspappen är 250 mm.
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Monteringsbild 2. Lägg dit pannorna runt om och anpassa dessa så de 
ligger 10 mm (25 mm vid isolering) från underbeslaget (se även mote-
ringsbild 1). Då finns plats för överbeslag (lucka) vid montering och du får 
en optimal täthet mot nederbörd, löv och dylikt.
Montera dit profilbeslaget i nedre kant av luckan och tryck ner överbe-
slaget mot pannorna. anpassa profilbeslaget mot pannorna och klipp av 
utskjutande plåt.

Monteringsbild 4. Färdigmonterad taklucka, förutom plisséplåten. Viss 
bockningsjustering av övre anslutningsplåt kan vara nödvändig för att 
erhålla bättre täthet.

Monteringsbild 5. Plisséplåten monteras på anslutningsplåten och upp mel-
lan nästa pannrad. Plisséplåtens mått är 600 x 1200 mm.
Carismaluckan levereras med anpassad slät plåt som övre anslutning.

Monteringsbild 6. Montera spännlåsen så det finns justeringsmöjligheter. 
Justera in låset så att luckan sluter tätt mot tätningslisten ovan luckans 
sargkant. kan monteras inifrån och utifrån. Utifrån erfordras montering av 
ett krokbeslag som medföljer.

Monteringsbild 3. Isoleringen på sidorna av luckan anpassas i höjd och 
monteras mellan plåtarna i överbeslaget. Bilden visar även utvändig 
montering av spännlås.

Monteringsbild 7. Vid Carismatak, använd tätningskloss C974


