
   
BESKRIVNING: MONTERING AV PANEL OCH ISOLERING I BASTUTAK

 

Material i huspaketet: 

I huspaketet finns Takbrädor vars tjocklek ligger på mellan 18-22 mm beroende på vilken bastu som 

är aktuell. I huspaketet medföljer även alltid takbjälkar som bär upp takbrädorna. De är oftast 120-

145 mm höga. 

Material i Tillvalspaket ”Takisolering och panelpaket för 4m2 bastu” 

 

OBS! I våra basturum på 4m2 finns det alltid 2 takbjälkar som kan användas för infästning av 

takpanelbrädorna. Dock saknas det infästningsmöjligheter på väggarna. De läkten som är markerade 

i bilden ovan är 2 st 45x45 mm reglar som kan fästas in i timmerstockarna med skruv eller spik. 

Dessa reglar ingår inte i vårt Tillvalspaket. Det går även att använda annat material, det finns säkert 

några överblivna brädor från huspaketet eller om ni har annat lämpligt material. 

Brädorna är nödvändiga för att kunna fästa panelbrädorna med 4 infästningspunkter. 

MONTERING 

1. Mät ut en linje från de två takbjälkarna ut mot respektive sida. 

2. Fäst reglar/läkt på väggarna genom att skruva eller spika dem in i väggarnas timmerstockar. 

3. Skär till isoleringen i rätt bredd och placera den mellan takbjälkarna. Det är viktigt att det blir 

ett mellanrum mellan ovankant isolering och underkant takbräda på ca 25 mm.  

4. Montera vindduken om den medföljer i ditt paket. Använd pappspik. 



   
5. Montering av bastupanel: 

a. Anpassa brädornas längd så att det blir ett 5 mm mellanrum mellan takbräda och 

timmerstock genom att såga med en fintandad såg. 

b. Taket kommer att bli bättre om man på första startbrädan sågar bort fjädern så att 

brädan får en hel och jämn kant mot väggen 

 
 

c. Spika fast brädan med dyckertspik upp i de 4 reglarna/Takbjälkarna. 

d. Använd sedan medföljande panelclips för att fästa varje bräda i samtliga 4 

reglar/takbjälkar. Placera clipsen i noten och skruva genom hålet i clipsen upp i 

reglarna/takbjälkarna. 

 
e. När de sista 4 brädorna skall monteras kontrolleras att avstånd till vägg är lika stort 

på hela brädans längd. Om man behöver jämna ut kan man lämna större springa 

mellan brädorna på ena sidan. 

f. Den sista brädan skall sågas för att passas in, den bör spikas fast med dyckertspik, för 

att spikarnas skallar inte skall bli synliga. Tänk också på att lämna 5 mm:s springa 

mellan bräda och vägg på samma sätt som med startbrädan. (Dyckertspik ingår inte i 

Tillvalspaketet, man behöver 8-10 st) 

 


