
KANALPLAST
POLYKARBONAT 
EASY CLICK
Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Ta bort den skyddande plasten från skivans 
ytterkanter men behåll den som skydd på 
övriga ytor under monteringsarbetet. Installera 
diffusionsöppen tejp i botten av skivorna och 
aluminiumtejp längst upp på skivorna.

1
Skruva fast F-profilen i takstommen.2
Såga bort den första skivans kant med en 
handsåg, så att den passar inuti den F-formade 
kantprofilen. För in den första skivan i F-profilen 
genom att skjuta den till profilens botten.

3 Borra ett hål som är 2-3 mm större än skruvens 
diameter Fäst med skruvar och kanalbrickor vid 
varje regel. Dra inte åt skruven för hårt, det ska 
finnas utrymme för plattorna att röra sig för att 
tillåta värmeutvidgning.

4
Tryck / knacka fast 
nästa skiva på den 
redan monterade 
takskivan. Innan 
skivan skruvas fast 
ska du se till att den 
sitter ordentligt i 
fogen hela vägen.

5

Upprepa steg 4 & 
5 tills du kommer 
till takets kant.6

Såga den sista panelen så att den 
passar inuti kantprofilen.7
Skjut på kantprofilen på skivan och 
fäst den med skruv i takstommen.8

En U-profil i aluminium installeras på takets 
nedre ände.9

Avlägsna filmen och täta fogen mellan 
U-profilen och skivan med silikon eller 
tätningsmedel lämplig för polykarbonat för 
utomhusbruk.

10

För att installera PROFLOCK-
kanalplasttak behöver du:

Observera: Vi rekommenderar att tätningstejp används 
för att skapa en tätning mellan väggen och taket.

• PROFLOCK kanalplasttak

• Ändprofil (U) Aluminium

• Kantprofil (F) Aluminium profil

•  Skruv i rostfritt stål, kullrig skalle - 

dimensionen 4x30mm

• Kanalbrickor

• Ventilationstejp

• Aluminiumtejp

• Tätningstejp

• Silikontätning

Använd PROF kanalplast för carports, altaner,
poolskydd, skydd för uteplatser.

Snölast zon (kN/m2) Max avstånd mellan 
reglarna (mm)

1,0 1090

1,5 970

2,0 870

2,5 790

3,0 730

3,5 670

4,0 630

4,5 600

5,5 540

Viktig information
•   Förvara skivorna under tak, undvik direkt  

solljus och regn
•  Installera med UV-skyddet mot solen
•   Tillåt minst 5˚ taklutning för dränering av  

vatten
•  Gå inte direkt på skivorna
•  Använd endast godkända tillbehör & tätningsmedel
•  Avlägsna skyddsfilmen direkt efter installation
•  Taket är anpassat för drifttemperatur -40˚C till +100˚C 

Snö/vindbelastning

Observera: Borra 6 mm hål under droppkanten på 
U-profilen för att kunna dränera bort eventuellt vatten 
med cirka 50 cm mellanrum.
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