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Min. 100

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Skuddspiker.

Innstøpt, nedsenket flattstål med klo.
 b= (horisontalt) min. 80mm

t= min. 8mm. Plasseres etter avtale.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Min. 180mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak.

• Skuddspiker.
• Innstøpt flattstål min. 180mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016

1112



f
h

H
T

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg
Dimensjoneres av RIB, utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 150mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av vinkelen.
Vinkelen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Betongvegg med innstøpt flattstål med klo
dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av betongveggen.
Betongveggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive.

f
h

H
T

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av betong, betongvegg (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Betongvegg med innstøpt flattstål med klo
dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av betongveggen.
Betongveggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av betong, betongbjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Skuddspiker.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

Skuddspiker.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålbjeke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak.

• Skuddspiker.
• Opplagersbredde min. 180mm

Min. 180mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Tilstrekkelig isolasjon over
toppflens vurderes av RIE.

• Fuge over opplager isoleres under
montasje. Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Opplagersbredde min. 150mm på

hver side av steget
• HSQ må selv kunne oppta

rotasjon grunnet eksentrisk
belastning.

min. 150mm min. 150mm

T
H

h
f

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke (HSQ), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

I-bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av I-bjelken.
I-bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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Entreprenør må isolere mellom flensene
før montering av Lett-Tak.

f
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, I-bjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Hulprofil dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av Hulprofilen.
Hulprofilen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, Hulprofil, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

I-bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av I-bjelken.
I-bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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Entreprenør må isolere mellom flensene
før montering av Lett-Tak.

Utstikk av 48x(XX), C24 (h) med kryssfinér (f)
 over og 15mm kryssfinér under
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Takutstikk langs randbetingelse av stålbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016

Obs! Det kan også benyttes andre stålprofiler
under utstikket.
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

min. 100mm Hulprofil og flattstål dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av hulprofilen.
Hulprofilen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, Hulprofil (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

H-bjelke dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av H-bjelke.
H-bjelke gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

min. 100mm

f
h

H
T

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, H-bjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av bjelken.
Bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, inntrukket (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Fransk treskrue 10x100mm

Sviller med omfarskjøt.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Min. 180mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm
• Opplagersbredde min 180mm
• Sviller med omfarskjøt

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Fransk treskrue 10x100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på limtrebjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Min. 180mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm
• Opplagersbredde min 180mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på limtrebjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stivheten av vegg dimensjoneres av
RIB og utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av skjærveggen.
Veggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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Utstikk av 48x(XX) c-c 600mm, C24 (h) med
kryssfinér (f) over og 15mm kryssfinér under

Sviller med omfarskjøt.
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Takutstikk langs randbetingelsen av bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stivheten av vegg dimensjoneres av
RIB og utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av skjærveggen.
Veggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Limtrebjelke dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av limtrebjelken.
Limtrebjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

f
h

H
T

2
0

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av limtrebjelke, limtrebjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Dobbel toppsvill med omfarskjøt utføres
av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av toppsvillene.
Toppsvillen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, dimensjoneres av RIB.

f
h

H
T

min. 100mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av bindingsverk (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Nedsenket flattstål med klo,innstøpt
 i takets fall.

b= (horisontalt) min. 80mm
t= min. 8mm. Plasseres etter avtale

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Skuddspiker.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha et innstøpt flattstål i takets
fall når takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet
nedsenkes i flukt med overkant betong. Kiling
mellom element og opplager i etterkant tillates
ikke.
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H

T
Min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Nedsenket flattstål med klo,innstøpt
 i takets fall.

b= (horisontalt) min. 80mm
t= min. 8mm. Plasseres etter avtale

Utkraging av trevirke

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5°  (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha et innstøpt flattstål i takets
fall når takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet
nedsenkes i flukt med overkant betong. Kiling
mellom element og opplager i etterkant tillates
ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm.
Plassering etter avtale.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 150mm

Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting mot betongvegg.

t= min. 8mm.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 150mm

Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting mot betongvegg.

t= min. 8mm.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Påsveiset flattstål i takets fall.
Dimensjoneres av RIB og

utføres av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Påsveiset flattstål i takets fall
Dimensjoneres av RIB og

utføres av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

Utkraging av trevirke

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stål med takfall mer enn 2,5°  (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

1242



• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm

T
H

h
f

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stål med takfall mer enn 2,5°  (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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Min. 100mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Opplager i takets fall.
Utføres av entreprenør.

b= (horisontalt) min. 100mm
Må limes for å unngå klyving.

Fransk treskrue 10x100mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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Min. 100mm

Fransk treskrue 10x100mm

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Opplager i takets fall.
Utføres av entreprenør.

b= (horisontalt) min. 100mm
Må limes for å unngå klyving.

Utkraging av trevirke

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.

1272



T
H

h
f

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm

• Opplager i takets fall.
b= (horisontalt) min. 100mm for
hver side. Må limes for å unngå
klyving. Utføres av entreprenør.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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Min. 180mm

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm

• Opplager i takets fall.
b= (horisontalt) min. 100mm for hver
side. Må limes for å unngå klyving.
Utføres av entreprenør.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.

1274



Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

2
0

T
H

h
f

Min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

Innstøpt, nedsenket flattstål med klo.
 b= (horisontalt) min. 80mm

t= min. 8mm. Plasseres etter avtale.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Innstøpt flattstål min. 180mm

Min. 180mm

2
0

T
H

h
f

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
0

T
H

h
f

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg
Dimensjoneres av RIB, utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 150mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av vinkelen.
Vinkelen gir en overføring av krefter fra
horisontaltakskive til vertikal veggskive.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stål, L-stål på betongvegg, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Betongbjelke med innstøpt flattstål med klo
dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av betongbjelke.
Betongbjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss

f
h

H
T

2
0

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av betong, betongbjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Betongvegg med innstøpt flattstål med klo
dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av betongveggen.
Betongveggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av betong, betongvegg (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.
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Min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

Skuddspiker.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålbjeke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm
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• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak.

• Skuddspiker.
• Opplagersbredde min. 180mm.

Min. 180mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm
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• Tilstrekkelig isolasjon over
toppflens vurderes av RIE.

• Fuge over opplager isoleres under
montasje. Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Opplagersbredde min. 150mm på

hver side av steget
• HSQ må selv kunne oppta

rotasjon grunnet eksentrisk
belastning.

min. 150mm min. 150mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke (HSQ), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

I-bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av I-bjelken.
I-bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm
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Entreprenør må isolere mellom flensene
før montering av Lett-Tak.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, I-bjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Hulprofil dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av Hulprofilen.
Hulprofilen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

o
v
e
r 

o
p
p
la

g
e
r

O
K

 H
u
lp

ro
fi
l 
=

 H
+

h
-1

5
m

mf
h

H
T

2
0

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, Hulprofil, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

I-bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av I-bjelken.
I-bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
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Entreprenør må isolere mellom flensene
før montering av Lett-Tak.

Utstikk av 48x(XX) c-c 600mm, C24 (h) med
kryssfinér (f) over og 15mm kryssfinér under
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Takutstikk langs randbetingelse av stål, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016

Obs! Det kan også benyttes andre stålprofiler
under utstikket.
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

min. 100mm Hulprofil og flattstål dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av hulprofilen.
Hulprofilen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, Hulprofil (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

H-bjelke dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av H-bjelke.
H-bjelke gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.

min. 100mm
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, H-bjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Bjelken dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av bjelken.
Bjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av stålbjelke, inntrukket (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.04.2016
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Fransk treskrue 10x100mm

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Min.100mm
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Sviller med omfarskjøt.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm
• Opplagersbredde min 180mm
• Sviller med omfarskjøt
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Min. 180mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.
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Min. 100mm

Fransk treskrue 10x100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternative plasseringer)

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på limtrebjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm
• Opplagersbredde min 180mm

Min. 180mm
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på limtrebjelke, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stivheten av vegg dimensjoneres av
RIB og utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av skjærveggen.
Veggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket.

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm
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Utstikk av 48x(XX) c-c 600mm, C24 (h) med
kryssfinér (f) over og 15mm kryssfinér under

f
h

H
T

2
0

Sviller med omfarskjøt.
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Takutstikk langs randbetingelsen av bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

Stivheten av vegg dimensjoneres av
RIB og utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av skjærveggen.
Veggen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, samt snølast over utstikket

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm
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Sviller med omfarskjøt.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av bindingsverk, fall 0° - ±2,5°

Revidert: 15.03.2016
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min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Limtrebjelke dimensjoneres av RIB og
utføres av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av limtrebjelken.
Limtrebjelken gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss.
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Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av limtrebjelke, limtrebjelke (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.
arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.• Tekking

• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Dobbel toppsvill med omfarskjøt utføres
av entreprenør. Takskivens
strekk-/trykkside ivaretas av toppsvillene.
Toppsvillen gir en overføring av krefter fra
horisontal takskive til vertikal veggskive
eller vindkryss, dimensjoneres av RIB.

f
h

H
T

2
0

min. 100mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Randbetingelse
Randbetingelse av bindingsverk (UK), fall 0° - ±2,5°

Revidert: 18.04.2016
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

2
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T

H

h
f

Min. 100mm

Nedsenket flattstål med klo,innstøpt
 i takets fall.

b= (horisontalt) min. 80mm
t= min. 8mm. Plasseres etter avtale

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Skuddspiker.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha et innstøpt flattstål i takets
fall når takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet
nedsenkes i flukt med overkant betong. Kiling
mellom element og opplager i etterkant tillates
ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Utkraging av trevirke

Min. 100mm

2
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f

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(alternativ plassering)

Skuddspiker.

Nedsenket flattstål med klo,innstøpt
 i takets fall.

b= (horisontalt) min. 80mm
t= min. 8mm. Plasseres etter avtale

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5°  (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha et innstøpt flattstål i takets
fall når takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet
nedsenkes i flukt med overkant betong. Kiling
mellom element og opplager i etterkant tillates
ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm.
Plassering etter avtale.
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2
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1
2
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm
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f

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på betongbjelke, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
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T
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h
f

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Min. 100mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 200mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting.

Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
0

T

H

h
f

Ytterkant isoleres under
montasje av Lett-tak.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Min. 100mm

Skuddspiker.

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Stålvinkel boltet til betongvegg.
Dimensjoneres av RIB og utføres

av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 100mm

+ca.30-50mm for tilgang til
innfesting.

Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålvinkel, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Påsveiset flattstål i takets fall.
Dimensjoneres av RIB og

utføres av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

Min. 100mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Skuddspiker.

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Påsveiset flattstål i takets fall
Dimensjoneres av RIB og

utføres av entreprenør.
b= (horisontalt) min. 100mm

t= min. 8mm

Utkraging av trevirke

Min. 100mm
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
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h
f

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.

Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
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f

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Skuddspiker.
• Påsveiset flattstål i takets fall
b= (horisontalt) min. 100mm
for hver side. t= min. 8mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på stålbjelke, fall 0° - ±2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må ha en påsveiset flattstål når
takvinkelen overstiger 2,5°. Flattstålet sveises
med takets fall. Kiling mellom element og
opplager i etterkant tillates ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Opplager i takets fall.
Utføres av entreprenør.

b= (horisontalt) min. 100mm
Må limes for å unngå klyving.

Fransk treskrue 10x100mm

2
0

T

H

h
f

Min. 100mm

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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Medfølgende diffusjonssperre-
flipp festes til vegg iht.

arkitektens detaljer.
Utførelse ivaretas av kunde.

(Alternativ plassering)

Fransk treskrue 10x100mm

Ytterkant isoleres etter at
Lett-Tak er montert.

Utførelse ivaretas av kunde.

Tekkes midlertidig av Lett-Tak.
Forutsetter sikker adkomst.
Kjøper av tak står ansvarlig

for at tettingen ivaretas fram
til permanent tekking er etablert.

Opplager i takets fall.
Utføres av entreprenør.

b= (horisontalt) min. 100mm
Må limes for å unngå klyving.

Utkraging av trevirke

• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

Min. 100mm
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

2
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f

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm

• Opplager i takets fall.
b= (horisontalt) min. 100mm for
hver side. Må limes for å unngå
klyving. Utføres av entreprenør.

M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (bunn)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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Denne detaljen bør diskuteres med Lett-Tak!



• Tekking
• Kryssfinér (f)
• 48x(XX), C24 (h)
• Stålprofil (H)
• Diffusjonssperre 0,2mm
• Rockwool Tung plate (T)
• TRP 20mm

• Fuge isoleres under montasje.
Utføres av Lett-Tak

• Fransk treskrue 10x100mm

• Opplager i takets fall.
b= (horisontalt) min. 100mm for
hver side. Må limes for å unngå
klyving. Utføres av entreprenør.

Min. 180mm
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M =1:10

Lett-Tak-elementer varierer i tykkelse avhengig
av u-verdi, brannmotstand, spennvidder og
bæreevne. Oppgis etter forespørsel.

Elementet er fylt med mineralull fra underkant
stålprofil opp til underkant kryssfinér.

Informasjon

Opplager
Tosidig opplager på bindingsverk, fall større enn 2,5° (topp)

Revidert: 15.03.2016

Opplageret må følge takfallet når takvinkelen
overstiger 2,5°. Om opplageret består av flere
trevirker/sviller bør disse limes sammen, for å
unngå klyving av veden og at opplageret
oppfører seg som ett virke. Kiling mellom
element og opplager i etterkant tillates ikke.
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