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Fäste för takstege 

Fästjärn monteras mot fäste för takstege med vagns-
bult M10x30 alt. M10x20 och M10 mutter. Fästjärn 
skruvas på takplåten med 5 st 6,3x19 mm självgäng-
ande skruv per fäste. 
Alt. med 5 st 6x35 mm träskruv direkt mot tak med 
papp/råspont. 

Montera ihop fästet med falsfästet 650040 med 1 st 
M10x20 och M10 mutter. Montera falsfästet på tak-
falsen och dra åt klämbacken med min 20 Nm. Kläm-
backen skall greppa runt den dubbelvikta kanten. 
Vid montage på klickfals används falsfäste 650180 
och drag åt klämbacken med min 40 Nm, se monte-
ringsanvisning M-6514 

Plocka bort pannraden där takstegens fästjärn skall 
sitta. Montera det översta fästet mot taket. Montera 
fästjärnet till fästplattan och fästet med vagnsbult 
M10x30 alt. M10x20 och M10 mutter. Placera fäst-
plattan under bärläkten och justera så fästjärnet kom-
mer rätt mot takpannorna, fästjärnet skall placeras i 
panndalen. Skruva fast fästplattan med 10 st träskru-
var 6x35 mm, OBS! 2 st i varje ände och övriga 6 
skruvar fördelas jämnt över fästplattan.  
Infästning på panntäckta tak gäller infästning i 
tak var 6:e meter dock minst 2 st/stege. 

Avstånd mellan stöd max 2000 mm, max överhäng 450 mm.  

Plocka bort pannraden där takstegens fästjärn skall 
sitta. Montera det översta fästet mot taket. Montera 
sidoförskjutningsplåten till läktfästet med 2 st 
M10x20 och M10 mutter. Montera fästjärnet till fäs-
tet med vagnsbult M10 alt. M10x20 och M10 mutter. 
Justera så fästjärnet kommer rätt mot takpannorna, 
fästjärnet skall placeras i panndalen. Läktfäste monte-
ras enligt M-6518. 
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Montera ihop fästet mede infästningsplåten med 2 st  

Avstånd mellan stöd max 2000 mm, max överhäng 450 mm.  

Montera stegen mot fästet med byglarna. Byglarna 
skruvas med bult M10x20 och M10 mutter. Gummi-
list limmas på undersida fäste för att undvika skav. 

Skarv av stege 
Stegar skarvas med skarvbe-
slag och 4 st bult M10x20 

Ledad skarv 
Stegar skarvas med skarvbe-
slag och 3 st bult M10x20 
och mutter per skarvplåt. 
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Per Wikstrand AB, Dössjonsvägen 10, 79236  Mora 

      

Takstege 

      

DoP: PD001 

      

NB 0402 

      

SS-EN 12951:2004 

      

Fast monterad takstege, C2-TA 
      
      

Mekanisk hållfasthet:     Uppfyller   

Egenskaper vid utvändig brand-     A1     

påverkan och reaktion vid brand:       

Beständighet av mekaniskt mot-
stånd:     Uppfyller   

      


