TAKFÖNSTER
FÖR BÄSTA DAGSLJUS

Inflexor levererar fasta takfönster vilka
enkelt monteras in i olika takkonstruktioner.
Fönstren är normalt utförda som 3-glas
isolerruta. Taklutningen måste vara
minst 1:4 .Tätheten mot taket erhålles
med hjälp av olika typer av fogplåtar

Tekniska data:

Inflexors takfönster är fast monterade.
De ger dagsljus och är ej öppningsbara
för ventilation.

Vattenplåt
och lister :

Innerglasen i Inflexors takfönster kan vid
behov levereras utförda som säkerhetsglas
(splittersäkert).
Standardstorlekar:
Karmyttermått
600 x 900
600 x 1200
780 x 1150

Bredd x Höjd, mm x mm
Ljusöppningsmått
510 x 810
510 x 1110
690 x 1060

Andra mått offereras på begäran

Fönster:

3-glas isolerruta

Karm :

Profilhyvlad björk, karmhöjd
145 mm. Karmen behandlad
med färglöst träskyddsmedel.

Tilläggsval:

Vattenplåten levereras som
standard brun och lister i
aluminium
Isolerglasets innerglas kan vid
behov beställas med laminerat
säkerhetsglas.
Vattenplåtarna kan på
beställning levereras även i
andra färger enligt önskemål.

MONTERING AV TAKFÖNSTER

MONTERING AV TAKFÖNSTRENS
FOGNINGSPLÅTAR
Plåt för ovanpå tätskiktet liggande montage
PVC-belagd plåt för taklutningar 1:4 .... 1:2,5 kan
levereras i olika färger.
I detta utförande dras den ovanför fönstret liggande plåten
upp mot taknocken . Normalt används detta system när
fönstret ligger nära nocken, max ca 850 mm. Det kan dock
vid behov användas även vid större avstånd upp mot 2 m.
Förfarandet rekommenderas speciellt vid mindre taklutningar
med tätskikt av tegel, tegelimitation eller profilplåt.
Vid beställning ange typ av tätskikt, färg och avstånd till taknocken.

Denna typ av fogningsplåt används tillsammans med
bitumenbaserade tätskikt. Eventuellt synliga delar av
aluminiumplåten kan vid behov målas i tätskiktets färg.
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Fogningsplåt för tegeltak
av aluminium och bly för taklutning 1:2,5 ....1:1
Tegelfogningsplåtarna är normalt tänkta att användas ihop
med standard 2-kupigt tegeltak. Över- och sidoplåtarna är av
aluminium och monteras under teglet. Den nederst liggande
fogplåten är av bly, som är lätt formbar och därmed
anpassningsbar mot teglet och leder vattnet upp på det
nedanför liggande tätskiktet .

INFLEXOR AB
Box 5044
S-194 05 Upplands Väsby
Tel: 08-98 15 44 Fax: 08-627 5440

Rätt till ändring utan föregående meddelande förbehålles

Fogningsplåt för bitumentätskikt
av aluminium för taklutning 1:4 ....1:1

