
 

 
 
Käre kund! 
Denna KLARLUX Takljuskupol, en källa till behagligt och naturligt dagsljus, är en kvalitetsprodukt. 
Läs instruktionerna noga för optimal funktion. 

MONTERINGS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER 

1. MONTERA SARGEN 
Använd alltid en sarg från NYTEC PLAST, i enlighet med takbeläggningen. 
1.1 PVCu-sargen (modellerna 16/20, 30/20, 16/00 och 35/30) 

- Skruva fast sargen i takkonstruktionen genom indikationslinjen på flänsen. Börja 7,5 cm från ändarna. CC-avståndet till de andra skruvarna får inte överstiga 30 cm. 

Vik upp takbeläggningen  på flänsen (se fig. 1). Se till att inte värma upp sargen utan endast membranet vid användning av öppen låga enligt figur 2. 
- Om du vill fästa PVCu-sargen 16/0 direkt i taket skall läppen längst ned på sargen tas bort med en speciell kniv (se fig. 3). 

- Vi hänvisar till takbeläggningstillverkarens föreskrifter för all slags takbeläggning.  

- Spindeln måste alltid fixeras på sidan med en metallsarg (se fig. 4). Detta är dekalens sida. 
1.2 Polyestersargen (modellerna H15/25 standard, D15/20, D30/20 och D50/20) 

Samma procedur som för PVCu-sargen. Vi hänvisar till takbeläggningstillverkarens föreskrifter för all slags takbeläggning.  
1.3 Metallsargen 

Samma procedur som för PVCu-sargen. Vi hänvisar till takbeläggningstillverkarens föreskrifter för all slags takbeläggning.  
1.4 Andra sargar (se fig. 5) 

Om någon annan sarg används – något som vi definitivt inte rekommenderar då takfönstrets garanti upphör – följ följande instruktioner: 
- Det måste vara tillräckligt med frigång runt hela kupolen, och kupolen får absolut inte komma i kontakt med takbeläggningen. För att se till att så inte är fallet skall 

sargens hörn rundas av. 

- Sargens största utvändiga mått (01-2) = mät kupolen i det fria (B1-2)+ max 12 cm, inklusive sned takbeläggning.  

- Sargens minsta utvändiga mått (01-2) = mät kupolen i det fria (B1-2)+ min. 10 cm.  

- Den egenhändigt gjorda sargen måste vara minst 15 cm ovan taknivå. 

- Sargens yta måste vara plan runtom. 

1.5 Enligt prEN 1873, får inte kupoler monteras i vinkel överstigande 25°. 

2. MONTERA TAKLJUSKUPOLEN 
Förebyggande åtgärder: 

Bekräfta att leveransen är komplett och att inte kupolen eller sargen är skadad.  För att undvika skada på kupolen p.g.a. växthuseffekt vid monteringsförberedelserna 

(uppbyggnad av värme mellan kupolen och taket), får inte kupolen placeras direkt på takbeläggningen. Felaktiga tak kan orsaka skada på kupolen. 
Fastsättning: Lossa aldrig de svarta muttrarna på kupolen. Använd endast de medföljande rostfria självborrande skruvarna (starbits typ Philips N°2). Dessa återfinns i 

det GULA hörnskyddet. Sätt fast kupolen i sargen eller ramen. Fördela spelet på kupolens 4 sidor. Skruva i kupolens rostfria självborrande skruvar i ramen eller 

sargen. De rostfria självborrande skruvarna skall användas med PVCu-, GRP- eller metallsargar från NYTEC PLAST. Förborra metallsargar och aluminiumramar 

med 3,5 mm borr. Skruva fast skruvarna korsvis och jämnt, dra inte för hårt. Smörj inte in skruvarna innan användning. Använd aldrig silikon eller polyuretan som 

tätning mellan kupolen och ramen/sargen. Andra material som PS, PVCu, bitum, polymer.... skall helst inte användas. 
Fastsättning av kupollocken: När väl alla skruvar är fastsatta måste de täckas med kupollocken. Dessa återfinns även de i hörnskydden. Kupollocket placeras på 

skruvens huvud (fig. 6) och förbereds för slutlig clips-position genom att vrida ett halvt varv. Locket åker nu ned djupare över skruvens huvud (fig. 7). Lockets 

förhöjning är nu parallellt med de två skårorna i skruvens huvud. I detta läge sitter locket säkert och skyddar skruvens huvud mot regn, men kan fortfarande tas loss 

från skruvens huvud.  Om du vill skydda kupolen mot vandaler eller tjuvar trycker du hårt på locket så att det fastnar fullständigt på skruvens huvud (fig. 8). Locket 

sitter nu fast på skruvens huvud vilket gör skruven oåtkomlig. Denna åtgärd går inte att häva. 

3. SKÖTSEL OCH RENGÖRING 
- Kontrollera fastsättning och förseglingstejp en gång per år. 

- Kupolen skall inte rengöras, behandlas eller komma i kontakt med produkter som är aggressiva mot akryl eller polykarbonat, som silikon, trädskyddande medel, tejp, 

ej lämpliga förseglande tejper eller kemiska ångor.    
- Ta bort tjärfläckar med terpentin och skölj noga med rent vatten. 

- Tvätta med milt såpvatten och skölj noga med rent vatten. 

- Repor: kontakta din leverantör för lämpligt polermedel. 
- Rengör PVCu-sargen med PVCu-rengöring. 

PÅ BEGÄRAN KAN VI SKICKA YTTERLIGARE TEKNISK INFORMATION (T. EX. MONTERINGS OCH INSTALLATION AV ÖPPNINGSSYSTEM OCH RÖKLÅS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 


