
Glastak

Art. nr. 000567SE

Denna anvisning ska följas för att uppfylla garantivillkoren.
Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du 
börjar montera. Se inventeringslista på nästa sida.

OBS! Skruvarna är Torx-skruvar. 
Du behöver en T20 Torx-bit till din skruvdragare.

Taklutning minimum 6° = 105mm/m.

Takskiva 2-glas 35mm

Glastyp U-värde
2-glas

Solenergi

Float 2,7 73%
Thermofloat 1,1 62%
Sunstop T-Blau 30 1,1 23%
Sunstop Silver 20 1,1 16,5%

Läs även igenom medföljande garantivillkor, skötsel-
råd och regler för mottagning, hantering och lagring. 
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Art. nr. 000567SE

Inventering
Kontrollera alltid att du har fått med rätt antal artiklar innan du börjar montera.
Antalet artiklar beror på hur många takfack taket är uppbyggt av.

Ingående profiler

Antal profiler beroende på antal takfack.
Tillbehörspåsar

Takstolspåse.
1-delat takfack: 1 påse/takstol. 
2-delat takfack: 2 påsar/takstol. 
3-delat takfack: 3 påsar/takstol.

Övrigt

Profil/List 1 fack 2 fack 3 fack 4 fack
Undre skarvprofil

2 st 3 st 4 st osv

Övre skarvprofil

2 st 3 st 4 st osv

Tvärprofil

1+1 2+2 3+3 osv

Undre 
tvärskarvprofil 1

(2-delat)
2

(3-delat)

2
(2-delat)

4
(3-delat)

3
(2-delat)

6
(3-delat)

osv

Övre 
tvärskarvprofil 1

(2-delat)
2

(3-delat)

2
(2-delat)

4
(3-delat)

3
(2-delat)

6
(3-delat)

osv

Profil/List Antal
Gavelprofil

2 st

Droppkantsprofil

2 st

Ändprofil

1 st / 
takstol

Artikel / påse Antal
Skruv m. bricka 5,0x95mm 11 st
Skruv 4,2x25mm 14 st

Artikel Antal
Byggtejp 100mm x 10m 1 st

Tvärskarvspåse. Endast 2- och 3-delat tak.
1 påse per tvärskarv.
Artikel / påse Antal
Skruv m. bricka 5,0x95mm 6 st
Skruv 4,2x25mm 4 st
Skruv 5,0x80 Spax (till tvärreglar) 4 st

Artikel Antal
Glastakstopp kloss 2 st
Skruv 4,2x38mm 4 st

Glastakstopp. Endast vid takvinklar > 20°.
1-delat takfack: 1 påse/takfack. 
2-delat takfack: 2 påsar/takfack. 
3-delat takfack: 3 påsar/takfack.
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Steg 1

Art. nr. 000567SE

Steg 2 Steg 3
Lägg ut de undre skarvprofilerna på alla takstolar.
Profilerna ska sticka ut ca 60mm i framkant. Om pro-
filerna är för långa ska de justerkapas i bakkant.

Skruv 4,2x25mm

Skruva en skruv 80mm in från fram- respektive 
bakkant och fördela sedan skruvarna på ca 500mm 
avstånd. Förborrning är ej nödvändig.

Montera de främre tvärprofilerna (med förmonterade 
cellgummiplattor) i samtliga takfack. Listerna monte-
ras mellan de undre skarvprofilerna jämt med främre 
bärlinans insida.
Använd 3st 4,2x25mm skruv.

Vid takvinklar över 20° ska 2st Glastakstopp monte-
ras framför tvärprofilerna mitt för cellgummiplattorna. 
Glastakstoppens ben ska vändas neråt.
Använd 2st 4,2x38mm skruv till varje glastakstopp.

Montera de bakre tvärprofilerna (utan cellgummiplat-
tor) i samtliga takfack. Listerna monteras mellan 
de undre skarvprofilerna jämt med bakre bärlinans 
insida. Använd 3st 4,2x25mm skruv.

ca 60mm

Om du har 2- eller 3-delade taksektioner är skarvpro-
filerna bearbetade. Profilerna till yttertakstolarna är 
endast bearbetade på innersidan medans innertak-
stolarnas profiler är bearbetade på båda sidor.
Bearbetningarna ska hamna mitt för takstolarnas 
tvärreglar.
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Art. nr. 000567SE

Steg 6Steg 5Steg 4
Vid 2- eller 3-delade takfack
Montera de undre tvärpskarvrofilerna (med förmon-
terade cellgummiplattor) i samtliga takfack. Listerna 
monteras mellan de undre skarvprofilerna på taksto-
larnas tvärreglar. Profilerna ska passa in i bearbet-
ningarna på de undre skarvprofilerna och överlappa 
så att eventuellt kondensvatten leds bort. Ta först 
bort skyddsremsan på butyltejpen som är förmonte-
rad på de undre skarvprofilerna.
De förmonterade cellgummiplattorna ska vändas 
uppåt. Använd 3st 4,2x25mm skruv.

Vid takvinklar över 20° ska 2st Glastakstopp mon-
teras i tvärskarvprofilerna, mellan de höga ”benen”, 
mitt för cellgummiplattorna. 
Glastakstoppens ben ska vändas neråt.
Använd 2st 4,2x38mm skruv till varje glastakstopp.

Montera gummitätningslisten med klammer eller 
häftpistol i den tjocka delen av listen på frontbalkens 
ovansida och utsida. Häfta med ca 15mm mellan-
rum. Listen ska formklippas så att de undre skarv-
profilerna släpps igenom. Klipp även runt glastak-
stopparna. Gummilisten följer med leveransen av 
Santex limträstomme.

Lägg glaskassetterna på plats i alla takfack. Vid 
delat glastak kan det ofta vara praktiskt att börja med 
det övre facket och arbeta sig neråt. Gummilisten på 
frambalken ska böjas utåt.
OBS! Gå aldrig direkt på glaset utan att bära av 
trycket med en bräda eller skiva.

Häfta här

Bearbetning

Bearbetning
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Steg 9

Art. nr. 000567SE

Steg 8Steg 7
Lägg på byggtejp 100mm på glastaket längs med 
hela taket. Vik tejpen upp mot husfasaden eller bak-
väggen. Om du har sadeltak ska tejpen vikas ner 
på mitten, över nocken, ner på andra sidans tak.

Vid 2- eller 3-delat tak
Montera de övre tvärskarvprofilerna. Centrera 
profilerna mellan takstolarna över skarvarna på 
glaskassetterna. Markera placeringen och gör rent 
glaset från fett och smuts. Ta bort skyddspappret 
på butyltätningen och klistra profilen på plats enligt 
markeringarna som du gjort.
Skruva fast profilen med 5,0x80mm skruv (med 
bricka och gummitätning) i de förborrade hålen 
genom plastprofilen som ligger under.

Placera ut de övre skarvprofilerna med förmonte-
rade gummilister. På de yttersta profilerna ska den 
yttersta gummilisten plockas bort så att profilen kan 
placeras i avsedd ficka på gavelprofilen. Se nedan.

De yttersta profilerna ska klämmas ihop med gavel-
profilerna som ska stå i botten på de undre skarv-
profilerna. Se bild.

Skruva fast profilerna med 5,0x80mm skruv (med 
bricka och gummitätning) i de förborrade hålen.
Skruven ska skruvas genom skruvfickan på undre 
skarvprofil. Ingen skruv i nedersta hålet.
OBS! Var noga med att skruven INTE vidrör 
glaskanten. Skruven får inte heller dras fast för 
hårt så att profilen deformeras.

TIPS!
Se upp så att inte tejpen läggs för långt ner på 
glaset så att den blir synlig inifrån rummet. OBS! Var noga med att skruven INTE vidrör 

glaskanten. Skruven får inte heller dras fast för 
hårt så att profilen deformeras

Skär bort eventuell överflödig butylmassa som har 
pressats ut när profilen skruvades fast.
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Vi gratulerar er till att ni har valt Santex 
och hoppas att ni ska få uppleva många 

njutbara stunder i ert nya uterum.

Om ni har anmärkningar på produkten 
eller på denna monteringsanvisning så är 

ni mycket välkomna att höra av er.

Vi är tacksamma för all information.

Santex System AB
Box 513

301 80 Halmstad
Fax: 035-125023

E-post: info@santex.se

Art. nr. 000567SE

Steg 10 Steg 11
Klipp till ca 80mm bitar av byggtejpen och täta än-
darna på skarvprofilerna i ovankant.

Haka i och tryck fast droppkantprofilen i spåret på 
gavelprofilen. Vid montering mot husvägg behövs 
ingen droppkantprofil.

Anslutning mot husfasad
Anlita en plåtslagare för att tillverka anslutningen 
mot befintlig fasad.

OBS!
Vatten från anslutande hustak får inte ledas ut på 
Santex glastak.

Ändprofiler
Placera ändprofilerna mellan samtliga skarvprofiler.
Det är viktigt att profilen sitter några millimeter ut 
och att den inte vidrör glasets kant. Markera i befint-
ligt hål var hålet i ändprofilen ska borras. 
Ta ner ändprofilen och borra med 3,5mm borr på 
markeringen. Ta bort skyddspappret på butyltejpen 
och klistra profilen på plats igen. Använd sedan 
skruv 4,2x25mm.
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