Evertile – tett tak i mange tiår
Et Evertile-tak er konstruert for å skulle ligge på taket i flere tiår, uavhengig av de ytre påvirkningene
været har. Det er orkansikkert og er oppbygd av flere lag med beskyttelse, både over og under platen.
Det moderne og stilfulle utseendet i kombinasjon med fine farger og ekstrem styrke, gjør Evertile til et
førstevalg innen takbransjen.
Platene finnes i hele 51 farge- og designvarianter og leveres med komplett tilbehørsprogram.
Evertile egner seg like godt til nybygg som til rehabilitering.

Everglaze svart

Evertile svart

Evertile gråantikk

Quadric antrasitt

Evertech rustikk

Evertech antrasitt

Hvorfor velge tak fra Evertile?
-

Lav vekt
- Lang levetid
Ideell for rehabilitering
- Tåler høy belastning
Kan legges på takfall ned til 10° - Enkelt å transportere

- Komplett tilbehør
- Orkansikker og sterk
- Enkel montering

Tekniske data:
Evertile
Totalmål
Dekkende mål
Lekteavstand
Ant plater/kvm
Minimum takvinkel
Vekt pr kvm

1355x411 mm
1260x368 mm
367 mm
2,15 stk
10°
6,5 kg

Everglaze/Evertech
1355x411 mm
1260x368 mm
368 mm
2,15 stk
10°
4,5 kg

Quadric
1355x411 mm
1260x368 mm
367 mm
2,15 stk
15°
6,5 kg

1. Denne monteringsanvisningen vil være til hjelp for deg som ønsker å installere et enkelt tak. Ved
montering av mer kompliserte tak anbefaler vi at du tar kontakt med et taktekkerfirma.

2. Evertile kan legges på tak med takvinkel ned til 10° (Quadric ned til 15°)

3. Minimumstemperaturen for å bruke spikerpistol for å feste takplater og tilbehør er +5°C. Ved temperatur
under +5°C skal det brukes rustfrie skruer til innfesting. Dette for å unngå skader i overflatebelegget.

4. Husk at platene er et lett materiale, og ved mye vind kan platene falle ned og forårsake skader.
Respekter regelverket for trygt arbeid. Husk å sikre deg ved arbeid på tak.

5. Ved lagring bør platene ligge tørt og luftig for å unngå skader.

6. Unngå å tråkke på takplatene. Skal det være nødvendig, så tråkk på den nederste delen av den brede
profilen hvor lekten ligger.

7. Takplatene skal monteres fra møne til takfot. I de vedlagte bildene vises det hvordan platene, møner og
beslag skal festes. Det anbefales å montere alle beslag fortløpende samtidig med montering av takplatene,
dette for å unngå unødvendig tråkking på platene.

8. Garantien på taket er gyldig kun ved riktig installasjon og bruk. Garantien gjelder ikke for tak som
installeres feil, der det er utilstrekkelig eller manglende ventilasjon, eller ved bruk av annet enn originale
rustfrie skruer og spikere. Spesialbeslag bør lages av materialer som er korrosjonsbestandig med
tilstrekkelig holdbarhet, og hvor materialet ikke skaper en elektrokjemisk reaksjon i kontakt med takplatene.
Materialet som skal brukes bør heller ikke være laget av noe som vil påvirke fargen på taket.

9. Det bør sørges for god ventilering og utlufting av undertaket.

10. Det er viktig å sørge for at platene ikke er utsatt for permanent kontakt med avrenning fra
konstruksjoner som inneholder kobber, sement, asfalt eller korrodert jern. Dette for å unngå misfarging av
overflaten på taket.

Advarsel!
Takplatene må ikke kappes med vinkelsliper eller sirkelsag da dette kan gi varmgang i platene som igjen
ødelegger korrosjonsbeskyttelsen av platene.
Det anbefales å bruke elektrisk platesaks eller håndsaks for kapping.
Sinkgalvaniserte skruer og pistolspiker har ikke samme levetiden som Evertile taket og kan dermed forkorte
levetiden på det ferdige produktet.

Skruer og pistolspiker.
Originale skruer og pistolspiker er rustfrie og lakkerte. Skruene er tilgjengelig
i spann a 500 stk. og inneholder 2 bits. Pistolspikrene er tilgjengelig i spann
a 600 stk. Det går 4 skruer/spiker pr. plate eller 10 stk. pr. kvm.

Undertak.
Evertile legges på lekter. Undertaket kan enten ligge direkte på sperrene, som forenklet undertak, eller
legges på undertak som ligger på taktro/kryssfiner. Følg anvisningene fra leverandøren av undertaket.

Sløyfedimensjoner.
Sløyfenes anbefalte dimensjon er 23x48 mm. for diffusjonstett tak og 30x48 mm. for tak hvor det er brukt
diffusjonsåpent undertak.

Lektedimensjoner.
Lektene skal ha en minimums størrelse på 30x48 mm. ved c/c 600 mm. på taksperrene. Ved lengre
avstand mellom sperrene må lektestørrelsen økes for å oppnå rett styrke.

Sløyfer.
Sløyfene legges fra takfot til møne. Husk å bruke riktig dimensjon. Det
anbefales å bruke skruer for innfesting av sløyfene.

Lekting Evertile og Quadric.
Forkanten på den nederste lekten skal flukte i lodd med bakkanten av
takrennen. Avstanden fra forkant av lekt nr. 1 til forkant på lekt nr. 2 er 357
mm. Takplaten vil da stikke litt utenfor lekten og lage en pen avslutning ned
mot takrennen. Avstanden fra forkanten på lekt nr. 2 til forkanten på lekt nr.
3 er 367 mm. Denne avstanden er den samme for resten av lektene
oppover taket.

Lekting Everglaze og Evertech.
Forkanten på den nederste lekten skal flukte i lodd med bakkanten av
takrennen. Avstanden fra forkant av lekt nr. 1 til forkant på lekt nr. 2 er 357
mm. Takplaten vil da stikke litt utenfor lekten og lage en pen avslutning ned
mot takrennen. Avstanden fra forkanten på lekt nr. 2 til forkanten på lekt nr.
3 er 368 mm. Denne avstanden er den samme for resten av lektene
oppover taket.

Lekting for buet møne.
Det anbefales å bruke justerbare møneskruebraketter for å bygge opp riktig
høyde for å feste de buede mønene til mønelekten. Dette gir best åpning for
utlufting av undertaket.
Man kan også tilpasse høyden ved å bruke kombinasjonen av lekter for å
oppnå riktig høyde.

Lekting for V-formet rett møne.
Legg en lekt langsetter mønet på hver side av mønet. Nederste del av
denne lekten skal ligge ca. 10 cm. fra mønespissen. Bruk gjerne et V-formet
rett møne som mal for å finne beste avstanden. Legg deretter en lekt på
høykant oppå den første lekten. Denne må tilpasses slik at nederste kanten
på denne lekten kommer helt ut i kanten på mønebeslaget. Ved behov for
utlufting av undertaket må lekten deles opp slik som vist på illustrasjonen.
Dette for å slippe ut eventuell damp fra undertaket.

Vindskie.
Vindskiens overkant skal ligge 25-30 mm. høyere enn lektens overkant.

Legging av takplater, del 1.
Legg på nest øverste rad med takplater. Tilpass platene fra gavel til gavel. Fest disse med 2-3 spiker eller
skruer i øverste kant, slik at de er festet. Ute ved gavelbeslagene, og eventuelt inn mot
overgangsbeslagene, bør platene knekkes opp med 20 mm. Dette for å hindre inndriv av regn og snø
mellom beslag og plate.

Sideomlegg.
Platene skal ha et omlegg sideveis på 9 cm. Dette for å oppnå best mulig tetthet.

Stigetrinn og feieplatå.
Stigetrinn og feieplatå monteres samtidig med at taket legges. Kun
godkjente feieplatå og stigetrinn er tillatt brukt. Innfesteskinnen som holder
trinn og platå skal være festet til bærende konstruksjon.

Kapping av plater.
Takplater og tilbehør skal ikke under noen omstendigheter kappes med
vinkelsliper eller sirkelsag. Dette for å unngå at korrosjonsbeskyttelsen i
platene og tilbehøret ødelegges. Det anbefales å bruke håndsaks, eller
elektrisk platesaks som monteres på drill.

Legging av takplater, del 2.
Kapp platen i høyden, om nødvendig, og monter den på øverste rad mot
mønet. Det bør være igjen ca. 20 mm. glipe i toppen mellom mønet og
takplaten for å sikre best mulig utlufting av undertaket. Platen kan med
fordel bøyes opp ca. 20 mm. i toppen for å hindre inndriv av regn og snø.
Platen skal ikke festes i forkant før rad nr. 3 ovenfra er lagt.

Legging av takplater, del 3.
Fortsett med legging av 3. rad ovenfra. Løft opp forkanten av Evertileplaten
på raden ovenfor, og legg neste plate under.
Nå kan øverste rad med takplater festes i forkant. Fortsett å legge
Evertileplatene nedover, men husk at det alltid skal være to rader ovenfor
som ikke er festet. Dette for at det skal være enklere å montere platene
nedover taksiden. Alt av detaljer, som stigetrinn, feieplatå, gavelbeslag,
møner, luftehatter og snøfangere monteres fortløpende med at platene
legges.

Festemidler.
Evertileplatene og tilbehøret festes med Evertile rustfrie skruer, eller Evertile
rustfrie coilspiker. Ved temperaturer under 5°C skal det benyttes skruer.
Dette for å unngå skader i overflatebelegget.
Press platene sammen over lekten, festepunktet blir der platen ligger
nærmest mot lekten. Platene skal festes i annenhver tunge og alltid i
omlegget med neste plate. Skruen/coilspikeren skal festes mest mulig
parallelt med takflaten. Det går 4 skruer/spiker pr. plate, det vil si 10 stk/kvm.

Festing av nederste platerad.
Den nederste raden med plater festes med skruer ovenfra og ned i lekten.

Gavelbeslag.
Gavelbeslagene er tilpasset profilen på Evertileplatene. Beslagene festes fra
utsiden og inn i vindskien, eller fra toppen av beslaget og ned i
vindskiebordet. Husk å skråskjære gavelbeslaget ved takrennen. Dette for å
lede vannet inn i takrennen.

Møne/ventilasjonsbånd.
Møne/ventilasjonsbåndet rulles ut og stiftes fast til topplekta som mønet skal
festes til. Riv av beskyttelsesfolien på sidene og fest båndet til oversiden av
Evertileplatene. Båndet er elastisk og kan presses ned i bølgebunnen på
platene. Samme framgangsmåten brukes også ved valm.

Buet møne med start og slutt.
Start med møne start som legges utenfor gavelbeslaget. Start gjerne fra den
siden som er minst vindutsatt. Skru fast denne i toppen ved enden mot
vindskien. Fortsett med buet møne i enkelt-moduler eller tre-moduler. Fest
hver enkelt-modul slik at den også går gjennom mønet som allerede er
montert.
Tre-moduler mønet festes med 3 skruer i hver lengde. Avslutt med å
tilpasse lengden slik at det passer med et møne slutt som går på utsiden av
gavelbeslaget i andre enden. Denne festes med 2 skruer.
V-formet rett-møne.
Rett-mønet skal festes fra toppen og ned i lektene som vist i illustrasjonen
med ca. 35 cm mellom hver skrue, samt i overlappen. Rett-mønet er konisk
slik at overlappingen passer perfekt. Rett-mønet bygger lite i høyden og
passer utmerket på tak med liten vinkel. Rett-mønet kan også brukes på
valm.

Valm.
Valm mønet monteres på samme måten som ved buet møne. Start med
valmbegynnelsen nederst og fortsett med buet møne i enkelt-modul eller tremoduler. Avslutt i toppen med Evertile Y-møne i overgangen mellom valm
og møne. Det anbefales å bøye opp platene ca. 20 mm. inn mot valmåsen
for å hindre inndriv av snø og regn. Det monteres møne/ventilasjonsbånd før
mønene monteres.

Overgangsbeslag på sidene.
Overgangsbeslagene finnes både for høyre og venstre side, og benyttes der
taket slutter mot vegg i sidene. Overgangsbeslaget er formet etter profilen
på Evertileplatene og monteres slik at vindduken kommer utenpå den delen
av beslaget som går opp langs veggen. Platene kan med fordel brettes opp
ca. 20 mm. i siden for å unngå inndrev av regn og snø.

Evertile luftehatt.
Bunnplata på luftehatten er utformet som profilen på Evertileplaten.
Luftehatten monteres samtidig med Evertileplatene. Lufterøret innvendig er
isolert med en tilkobling som har påkobling for 100 – 110 – 125 – 130 – 150
og 160 mm. ventilasjonsrør. Det følger også med en gummimansjett for
tetting av gjennomføringen gjennom undertaket. Flensen på luftehatten skal
ligge under Evertileplaten i bakkant og på sidene. Luftehatten skrues fast
med Evertile skruer i fremkant og bakkant.

Evertile kombihatt.
Kombihatten brukes til soilutlufting med mekanisk eller naturlig ventilasjon.
Kombihatten monteres samtidig med Evertileplatene. Flensen på
kombihatten skal ligge under Evertileplaten i bakkant og på sidene.
Kombihatten skrues fast med Evertile skruer i fremkant og bakkant.
Kombihatten er isolert og har ventilasjonsrør Ø160 mm. og soilutlufting
Ø110 mm. Det følger med overgang til 100 – 110 – 125 – 130 – 150 og 160
mm. Husk å tette rundt rørene mot undertaket for å unngå lekkasjer
gjennom undertaket.

Undertaksventilasjon.
Undertaksventilasjon brukes for å være sikker på god nok utlufting av
undertaket ved bruk av diffusjonsåpne undertak. Undertaksventilasjon
monteres på den øverste hele raden med Evertile plater. Flensen på
undertaksventilasjonen skal ligge under Evertileplaten i bakkant og på
sidene, og festes med Evertile skruer i bakkant og fremkant.

Snøfangere.
Snøfangere til Evertiletaket monteres som regel på rad nr. 2 nedenfra.
Konsollene festes til et bord som ligger ovenfor lekt nr. 3 nedenfra. Behovet
for snøfangere er ikke så stort på Evertile som det er på Everglaze og
Evertech, dette på grunn av den ru overflaten. Det bør monteres snøfangere
der det er fare for at snø og is kan falle ned og skade personer, gjenstander
og underliggende bygningsdetaljer. Husk at det er huseier som er ansvarlig
for at taket er tilstrekkelig sikret. Detaljert beskrivelse for montering ligger
med i pakkene med snøfangerkonsoller.

Vedlikehold forlenger levetiden.
For å bevare Evertiletaket i mange tiår, er det noen gode råd som bør følges;
Snørydding.
Når taket måkes for snø må man passe på å ikke skrape opp overflatebelegget på taket. La det være igjen
20-25 cm. snø som du kan bruke som underlag til å gå på.
Mose/Grønske.
Mose og grønske fjernes med spesialmiddel beregnet for dette formålet. Se bruksanvisning fra
leverandøren av dette produktet.
Trå riktig på platene.
Skal du gå på Evertiletaket må du passe på å trå på platen der lekten ligger under. Husk å tråkke nede i
bølgebunnen.
Årlig sjekk.
En tommelfingerregel er å sjekke taket visuelt to ganger i året – vår og høst. Sjekk om is- og snørydding
har skadet overflaten på taket om våren. Sjekk også om beslagene sitter som de skal både på gavlene og
rundt piper og luftehatter.
Reparasjon av småskader.
Ved eventuelle skader i overflatebelegget kan man bruke Evertile reparasjonssett.
Evertile og Quadric: Pensle først på med den originale overflatelakken, strø deretter på granulatet som
fester seg til lakken
Everglaze og Evertech: Pensle på med den originale overflatelakken.

