
 

 

TJB Försäljning AB 

info@tjb.se  www.tjb.se 

tel: 0512-19959 

A8:4 Infästningsplatta till 
shingeltäckta-/ släta tak på träunderlag 

Artikelinformation:  

613800 Infästningsplatta 120x400mm, styckevis förpackad 
161020 TJB takmassa 300 ml/tub, 12 st i kartong 
Färg  613800 Ofärgad, 613820 Svart 
692200 Monteringssats med 4 st v-bult M10x30 med f-mutter, räcker till 4 st plattor. 
690000 Monteringssats med 10 st träskruv räcker till en platta. 
691800 Monteringssats med 30 st träskruv försedda med tätbricka, räcker till tre plattor. 
192620 NBR underlägg, styckevis förpackad 
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Observera! 6138 skall vara horisontellt monterad vid infästning av  

takstege med stegbalk 6111. 

Monteringsanvisning: 

• Montera v-bult i önskat hål på infästningsplattan. 

• Skär eventuellt till en underlagsbit av tätskikt för att montera plattan centrerad på (krävs inte för hållfasthet). 

• Placera infästningens längre sida vertikalt längs takfallet utom vid montering för takstege då den i stället monteras horisontellt. 

• Skruva fast med 10 skruvar jämnt fördelat på hela plåten. 

• Montera shingeltaket/ tätskiktet enligt produktanvisning, svetsa eller limma tätskikt över hela infästningen.  

Montering av synligt placerad infästningsplatta: 

* Denna typ av montering utan övertäckande ytskikt som skydd mot fuktinträngning kan göras direkt mot förstärkt bitumenytskikt mot 

underlag av trämaterial som motsvarar råspont G4-3 ≥22mm eller plywood K20/70 ≥18mm. 

Vid misslyckad skruvåtdragning ex. pga. kvisthål eller annat skall hela den i plåten nedpressade försänkningen fyllas med TJB takmassa 

161020 (tub 300ml), använd medföljande munstycke och starta fyllnaden i det bildade hålet (demonterad skruv). 

Monteringsanvisning: 

OBS! Det finns två versioner av underlägg varav en har limskyddsfilm, vänd den limförsedda ytan mot infästningsplattan. 

• Placera infästningsplattan med underlägget mot taket och skruva fast med 10 skruvar jämnt fördelat på hela plåten, skruvarna drags 

åt tills tätningsbrickans gummiring sväller något utanför brickan. 

Infästningsplattan monteras som dold av ytskikt eller synligt* vid exempelvis eftermontage. 

 

På råspont min 17 mm eller min 18 min mm k-plywood. 

Synligt monterad infästningsplatta  

beställs i färg svart (613820). 


