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KAMI tillverkar och säljer marknadens mest hållbara tak. Det är vi 
stolta över. Vår produktion sker i snörika Kalix men vår marknad är 
global. Vi ska inte krångla till det. Vi vill sälja våra plåttak och ge er 
som takläggare samma möjligheter. Här ger vi er argumenten till 
varför ni ska välja ett Kamitak till er och till era kunder. 

Extremt hållbart
Genom den unika sträckpressningen på våra 
Plegeltak uppnår vi en ökad styvhet i den 
färdiga produkten. Tillsammans med de ex-
tra rillorna på var sida om profiltoppen ger 
detta en hög hållfasthet. Så hållfast att full 
gåbarhet medges på plåtytan och stora läkt-
avstånd är möjliga. Det sparar både materi-
alkostnad och montagetid. Plåten blir även 
mer formstabil och lätthanterlig, vilket gör 
den mycket montagevänlig.

God totalekonomi
Den totala kostnaden för att lägga ett Kami 
Plegeltak, inklusive arbetskostnad och un-
derliggande konstruktion, är lägre än de fles-
ta andra tak på marknaden. Samtidigt får du 
det hållbaraste taket.

Personlig kontakt
Vi erbjuder er en personlig kontakt i form av 
en av våra säljare, där du beställer ditt tak. Vi 
vill göra det så enkelt som möjligt för dig att 
beställa och få taken levererade dit du vill.

Förläng takläggarsäsongen
TerraPlegel går bra att lägga även på vintern, 
vintern, eftersom den är fullt gåbar och be-
läggningen minskar halkrisken. Detta möj-
liggör en förlängning av säsongen.

KAMI Plegel�

• Stora läktavstånd möjliga – C/C 525 mm

• Full gåbarhet över hela ytan

• Anpassade längder upp till 7,2 m – färre skarvar  

 och snabbare montage

KAMI Plegel�

MONTERINGSANVISNING  NORTHERN KOLLEKTION  –  TerraPlegel®  |  PlusPlegel®  |  Plegel®

Montering på förenklat undertak
På takstolarna monteras ett under-
lagstak, (till exempel plastfilm, board 
eller liknande), godkänt av regle-
rande myndighet. På underlagstaket 
och takstolarna monteras bärläkten. 

Montering på strö- och bärläkt
UNDERLAGSTAK AV TRÄPANEL MED UNDERLAGSPAPP

Underlagspappen läggs enligt tillver-
karens anvisningar. Montera ströläkt 
och bärläkt. Vid renovering ska 
rötangripet eller på annat sätt skadat 
underlagstak bytas ut och eventuella 
ojämnheter riktas upp vid montering 
av läkten. Ströläkt monteras C/C  

Läkt, underlag och infästningar skall 
alltid dimensioneras för rådande 
belastningar. OBS! använd ej tryck-
impregnerad läkt.

300 mm vid takfot under de tre 
närmaste bärläkten. På resten av taket 
gäller C/C max 600 mm.

Läkt, underlag och infästningar 
skall alltid dimensioneras för rådande 
belastningar. OBS! använd ej tryckim-
pregnerad läkt.

Montering på vågeternit

TABELL 1
Eternittyp Snözon Ströläktsavstånd, C/C
P6 1, 1.5, 2 1 239 mm
P6 2.5, 3 1 062 mm
P6 3.5, 4 885 mm
P8 1, 1.5, 2 1 170 mm
P8 2.5, 3 1 040 mm
P8 3.5, 4 910 mm

TABELL 2
TerraPlegel/PlusPlegel/Plegel 
 Snözon Bärläktsavstånd, C/C
 1, 1.5, 2, 2.5, 3 525 mm 
 3.5, 4 350 mm

Montering på gammal taktäckning 
av asfaltpapp eller shingel
Montera enligt ”montering” på sid 2 
& 3. TerraPlegel, PlusPlegel och Plegel 
fästs med självborrande skruv 4,8x35 
mm försedd med tätningsbricka 
direkt i underlaget. Träpanelen måste 
naturligtvis vara frisk.

Vindskivan fästes med sidoöverlapps-
skruv, C/C infästning = 300 mm. Gäl-
ler under förutsättning att villkoren i 
”SINTEF Teknisk Godkjenning 
Nr. 4 2400” är uppfyllda.

Metoden innebär att ströläkt KSL 
läggs i vågdalarna på det befintliga 
eternittaket med C/C-avstånd enligt 
tabell 1. Ströläkten skruvas med själv-
borrande skruv, KES 4,8x60 mm, i 
varje befintlig bärläkt. Ovanpå ströläk-
ten läggs ny bärläkt KBL, som skruvas 
med två självborrande skruvar, 4,8x20 
mm, i varje korspunkt diagonalt i övre 
och nedre läktflänsen. Bärläkten mon-
teras med 200 mm överlapp och med 
ett C/C-avstånd enligt tabell 2. Gum-
milist 15x3 mm monteras på undersi-
da ströläkt för att minska spridningen 
av det asbestdamm som uppkommer 
vid montering av självborrande skruv. 
Takplåten monteras med självbor-

rande skruv, 4,8x20 mm. Utförligare 
installationsråd finns även att tillgå i 
Kamis ”Renovering av eternittak”.

OBS!
Tillstånd för yrkesmässig bearbetning, 
rivning och behandling av asbest och 
asbesthaltigt material skall sökas hos 
arbetsmiljöverket enligt AFS 2006:1. 
Kontrollera alltid vad som gäller hos 
just dig och observera att eternit, 
som innehåller hälsofarlig asbest, ska 
deponeras enligt anvisningar hos din 
hemkommun. 
   Se AFS 2006:1 för kompletterande 
information.

Erik Arvidsson  
Jera Bygg, Piteå

När började ni samarbetet med KAMI?
”Vi började 2010 och en av anledningarna 
var närheten till den lokala tillverkningen i 
Kalix.”

Vilka fördelar ser du?
”Det är mycket estetiskt tilltalande, snygga, 
tak med sin matta yta, det är marknadens 
stabilaste tak och vi behöver inte montera 
rasskydd. Dessutom är de trygga och säkra 
för oss att jobba på tack vare ytskiktet, regn 
eller snö spelar ingen roll.”

Vi skapar nya möjligheter 
för dig som takläggare

Vi har valt Kami tak

Michael Björkman 
Björkmans Tak, Boden 

När började ni samarbetet med KAMI?
”Vi har jobbat med KAMI sedan 2011. Anledningen att 
vi började var en stor efterfrågan. Kunderna frågade, helt 
enkelt, efter KAMI:s tak.”

Vilka fördelar ser du?
”För oss handlar det framför allt om leveranssäkerhet 
och service. Kalix ligger nära oss på alla sätt. Dessut-
om är tillverkningen helt unik vilket bidrar till den höga 
kvaliteten.” 

Peter Silverplats  
Silverplats Plåt, Boden

När började ni samarbetet med KAMI?
”Första kontakterna togs nog för si-så-där 15 år sedan. 
Sedan kom det igång på allvar under 2007. Snabba leve-
ranser och stabil kvalitet var avgörande faktorer.”

Vilka fördelar ser du?
”Som jag påpekade tidigare; snabb leverans och stabilitet 
hela vägen. De håller också fantastiskt fin passform, to-
talekonomin är tilltalande plus att vi alltid vet att kunden 
får det bästa. Vi har, för övrigt, själva lagt ett enkupigt 
Plegel på firman tidigare i år.”

C/C 525 mm
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MARKNAD NORD

Ronny Sundqvist
ronny.sundqvist@kami.se
070-227 37 35

MARKNAD MITT/SYD

Magnus Widmark
magnus.widmark@kami.se
070-331 48 55

FÖRSÄLJNINGSCHEF

Daniel Fredriksson
daniel.fredriksson@kami.se
0923-692 50 
070-377 98 50
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Återförsäljare från Kiruna till Malmö.


