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Gør-det-selv montagevejledning
Tag- og facadebeklædning



min. 250

Tætningsbånd

m
in

. 1
00

Afstand - lægter / rigler

Montage - tagplader

Tætningsbånd

min. 200

Befæstigelse af plader

Lindab Coverline på taget
Taglægterne monteres med en afstand på 
max. 110 cm. Ved taghældninger under 14º 
må lægteafstanden dog ikke være større 
end 70 cm. Taghældning > 14º

Taghældning ≤ 14º > 5º

Tag

Facade

Tag

Facade

Sideoverlæg LP 20 Endeoverlæg LP 20

Taghældning > 14º

Pladerne monteres fra venstre mod højre, og altid efter lodstok.
Undgå at strække pladen. Afmærk pladernes dækbredde på 
facadelægterne, når første plade er monteret.

a. Ved pladeender: Selvborende skrue i hver profi lbund ved 
øverste og nederste pladekant.

b. Øvrige skruer: Selvborende skrue i hver anden profi lbund.
Befæstigelsen forskydes en profi lbund for hver facadelægte.

Pladen monteres helt færdig (på nær sideoverlæg) inden den næste 
plade monteres.

c. Sideoverlæg: Selvborende overlapsskrue pr. max. 400 mm. 
(Alternativt kan der anvendes popnitter i sideoverlæg).

d. Hjørneprofi ler o.lign.: Fastgøres med selvborende overlap-
skruer eller popnitter pr. max. 400 mm.
Bemærk: Stålplader må aldrig monteres direkte på beton o.lign.
 

Lindab Coverline på facaden
Facadelægterne monteres vandret og 
med en afstand på max. 100 cm.

Selvborende skruer i profi lbund Selvborende skruer eller popnitter 
i overlæg
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Tagfodslinie

Vinkelret på tagfod.
Kontrolmål: 3-4-5 

Taghældning ≤ 14º > 5º

Pladerne monteres i den rækkefølge bogstaverne A-D angiver.

a. Ved pladeende: Selvborende skrue i hver profi lbund. Ved tagfod 
placeres evt. et tætningsprofi l under pladen mod vand og skidt.

b. På tagfl aden: Selvborende skrue i hver anden profi lbund.
Skrueplaceringen forskydes en profi lbund for hver lægte op ad taget.

c. Sideoverlæg: Selvborende overlapsskrue pr. max. 400 mm.
(Alternativt kan der anvendes popnitter i sideoverlæg).

d. Vindskedeprofi l o.lign.: Fastgøres med selvborende overlapskruer 
eller popnitter pr. max. 400 mm.
 

Ved taghældning < 5º skal 
pladeende mod tagfod 
ombukkes, så vandet frit 
kan løbe af pladen. 
Brug en falsetang.



Afslutning ved gavl

Inddækning ved mur

Rygning og facadehjørne

Tilskæring af plade

Rengøring efter montage

Pladehåndtering

Opbevaring af plader

Tilskæring af plader foregår nede på 
jorden og på et fast underlag. 
Brug en rundsav (max. 2400 omdr.) 
med specialklinge (Speedycut).
Brug aldrig vinkelsliber eller 
rundsav med skæreskive. 
Det kan ødelægge pladerne.

Pladerne transporteres bedst ved at bukke 
sidekanterne op mod midten, så pladen 
buer på langs. Den bliver derved stiv og er 
nemmere at håndtere - og bedst med en 
person i hver ende.
Træk aldrig pladen fra stakken. Det kan 
ridse. Pladen bør løftes lige op.
Træd aldrig på pladen før den er monteret.

Efter montagen bør even-
tuelle metalspåner straks 
fjernes, da de vil oxidere 
og derved misfarve pladen. 
Brug en vandslange og 
en blød børste.

Pladerne skal opbevares på et plant underlag og med en vand-
tæt afdækning. Sørg for tilstrækkelig understøtning 
og fald i længderetningen.

Indtrængende vand kan 
medføre hvide pletter 
på pladerne.

Siderende og vindskede-
kapsel

Monteres på vindskedebræt 
med selvborende skruer pr. 
400 mm. 
I overlæg mellem plade og 
siderende placeres fugebånd. 

Vindskedeinddækning

Monteres på vindskedebræt 
med selvborende skruer pr. 
400 mm. 
Vælg mellem 2 typer profi ler 
til vindskedeinddækning 
- se produktoversigten på 
bagsiden.

Murinddækning ved 
pladeside

Skrues fast på murværk og 
fuges med plastisk fugemasse 
langs øverste kant. 
Fastgøres til tagpladen med 
selvborende overlapsskruer 
eller popnitter pr. 400 mm. 

Murinddækning ved 
pladeende

Inddækningen monteres som 
oven over beskrevet. Mellem 
inddækning og tagplade place-
res tætningsprofi l (stor). 
Ved taghældning < 14º fuges 
tætningsprofi let fast og profi l-
bund bør bukkes op som vist.

Rygning

Monteres oven på tagpladerne 
med selvborende overlapsskruer 
pr. 400 mm. Mellem rygning og 
plade placeres tætningsprofi l (stor).
Ved taghældning < 14º fuges 
tætningsprofi let fast og profi lbund 
bør bukkes op som vist. 

Udv. hjørneinddækning

Facadehjørner inddækkes med 
vinkelprofi l, som fastgøres til 
profi lpladerne med selvborende 
overlapsskruer eller popnitter pr. 
400 mm.
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Værktøj

1. Rundsav med 
 specialklinge

2. Retskinne for rundsav

3. Pladesaks

4. Skruemaskine

5. Popnittetang

6. Snor

7. Falsetang
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Vi anbefaler, at alle snitfl ader 
efterlakeres ved montage 
under 5000 m fra kysten.
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Kontakt dit byggemarked Lindab Rainline ståltagrender fuldender taget

Dit byggemarked har både Lindab Coverline pladerne, rygningerne, 
div. inddækningsprofi ler, skruer, rygningsbånd, fuglegitter m.v., samt 
det værktøj du eventuelt mangler.

Her kan du også få yderligere råd og vejledning om tagarbejdet og 
anvisning på alternative tagdetaljer, hvis detaljerne i brochuren her 
ikke helt passer til dit hus.

Forhandler:

De hårdføre og smukke Lindab Rainline ståltagrender fås i stålmetallic 
og i andre fl otte standardfarver, så de passer perfekt til dit byggeri.

Selvborende skrue Tætningsprofi ler Tætningsbånd Magnettop Fugemasse Fugepistol

Lindab Coverline LP 20 stålprofi lplader

Fodblik Vindskedeinddækning 1 Vindskedeinddækning 2 Vindskedekapsel

Siderende Rygning Murinddækning Hjørneinddækning, udv.

3 × 9 mmOverlapskrue

Skruer til trælægte

Popnitte

Stor

Lille


