Monteringsanvisning Easy Collection
Flat
Bold - Bold Small
Delta - Delta Small

Delta

Bold

Delta Small

Bold Small

Flat

x1
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Montering:
Använd erforderliga infästningsdetaljer beroende på typ av husvägg.
Inga infästningsdetaljer medföljer.
Alla infästningpunkter i entretaket ska användas.

1. X 4-8

2. X 4-8

Drift och skötsel av entrétak
Gäller samtliga Designtak i Plåt, Glas, Aluminium & Rostfritt stål

Vid montage

•
•
•
•
•

V17-4

Datum

Rengöringstyp /
Rengöringsmedel

Signatur

Undvik att gå på taket
Efter montage spola av taket med vatten och rengör
noga. Borrspån och lösa fästdon kan orsaka
rostbildning
Montera snörasskydd när det finns risk att snö kan
falla ned på entrétaket
Se till att inga lösa föremål kan falla ner på taket
Elektriska installationer får endast utföras av
behörig fackman

Ansvarsfrihet
Designtak i Småland AB friskriver sig allt ansvar när det
gäller montering samt felaktig installation av taket

Löpande underhåll
•
•
•
•

Avlägsna snö vid behov dock alltid över 25cm
Häng eller klättra aldrig på taket
Vid målning följ alltid färghandlarnas
rekommendationer
Vid glastak torka omgående bort fläckar som kan bli
bestående, tex basiska ämnen

Underhåll ska utföras och dokumenteras 2ggr
per år, vår och höst för att garantin ska gälla
•
•
•
•

•

Rengör hängrännan noga, ta bort löv och dylikt
Kontrollera tätheten mellan fasad och tak. Vid
uttorkad fästmassa avlägsna befintlig, ersätt med ny
Kontrollera att inga lösa föremål som takpannor
eller liknande finns och kan falla ner på taket
Rostfritt stål kan rengöras med fönsterputsmedel
som inte innehåller klorider (koksalt)
Underhåll av glastak
Ändvänd en mjuk fuktad trasa på glasytan och
kanter. Vid svår nedsmutsning använd ett milt
handdiskmedel

Använd aldrig!
•
Medel som innehåller ammoniak eller alkaliska
rengöringsmedel
•
Lösningsmedel, alkohol eller blekmedel
•
Preparat som innehåller slipmedel eller har en slipande
effekt
• Grova eller repande rengöringssvampar, skurpulver,
stålull, borstar, rakblad eller andra kraftiga verktyg

Garanti
Garantitiden som enligt ABM 07 är 5 år räknas från
utleveransdagen från Designtak i Småland AB

Tel: 0383 - 566001
www.designtak.se

