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Bild 1. Nockplåt till Carisma takpanna.

artikelnummer
plåtnock Carisma C789..

Fakta
material: plåt
Yta: polyesterlackning
Färg: Grafit -01, Granit -21, tegelröd -24, ljusgrå -37
Vikt:  Ca 2,5 kg
täckande bredd: 270 mm
täckande längd: 1 950 mm

Benders plåtnock kan användas vid flacka 
taklutningar där betongnockens vinkel på 30˚ 
kan upplevas för spetsig mot takfallets lutning.

Plåtnocken är bockad i 20˚ vinkel och kan användas 
från 14˚ upp till ca 26˚ taklutning. 

Plåtarna monteras över nock- & valmtätningsrulle 
på nockbyglar som ger en öppning för den 
luftcirkulation som krävs mellan takpannorna och 
underlagstaket. Nockplåten skall överlappas ca 50 
mm vid varje skarv.

Nockplåtarna levereras i tvåmeterslängder och finns 
i samtliga Carismafärger.

Bild 2. Närbild på bygel till Carismanock.

taklutning Nockbräda
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tabell för nockbrädeshöjd.

För att få rätt höjd på nockbrädan vid Carismanock, 
använd tabellen nedan. Nockbrädans mått är i mm, 
räknat från undertakets spets. För att tabellen nedan 
skall kunna följas, använd en nockbräda med bredd 
34 mm.

Översta bärläkt placeras 45 mm nedanför 
undertakets spets.

Monteringsanvisning för Carisma plåtnock, se sid 2.
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Monteringsbild 1. anpassa nockbrädans höjd i förhållande till taklut-
ningen (se tabell sid 1).

Monteringsbild 2. Montera nock- och valmtätningen.

Monteringsbild 3. Justera nockbyglarna så de stämmer med nockplåtens 
bockning.

Monteringsbild 4. Skruva fast nockbygel i nockbrädan med två rostfria 
träskruv så att byglarnas vinklade sidor pressas mot takpannorna.

Vid vindutsatta lägen kan nockbygeln förstärkas genom att komplettera med 
en extra bockad stålplåt (1 - 1,5 mm) på bygelns övre del.

Monteringsbild 5. Byglarna monteras med centrumavstånd 400 mm.

Monteringsbild 6. Skruva nockplåten ca 20 mm från bygelns nedre kant 
på båda sidor. använd plåtskruv med bricka av typ farmarskruv, kan fås i 
samma färg som plåten.


