
 

FDV dokumentasjon for kompakttak elementer med tekking Protan 
isolert med pir og steinull. 

Elementene er tekket med Protan, og bygget etter standard TEK-17 
U-verdi 0,13 

Taket er beregnet etter NS3491-3:2001, d.v.s. 50 års last med hensyn 
til snø. + 0,1 kN/m2 for langtidslast til bruk for eksempel for 
armaturer osv. Vindlast er beregnet i henhold til vindhastighet etter 
NS3491-4:2002 

Det skal gjennomføres en årlig befaring av tekkingen. Sluk / renne 
skal renses minst to ganger i året.  

Med logg for utført: dato og signatur. 

 Vi anbefaler å ha en avtale med et godkjent taktekkerfirma, slik at 
eventuelle skader blir oppdaget og reparert så tidlig som mulig.  

Ved fjerning av snø, anbefaler vi rest lag på 5 til 10 cm snø. Dette for 
å unngå skader på taket etter mekanisk redskap til snøfjerning.  

 Vedlikehold: 

 Det kreves ingen særskilte vedlikehold av Sarnafil taktekking. Renner 
og nedløp må inspiserer spesielt grundig for å sikre 100% funksjon. 

Nye utsparinger: 

Dersom det skal tas utsparinger i takelementene etter at taket er 
montert, må Sotra Takstol AS kontaktes. 

 
Revidert _Dato__12.08.2015__ 

Utført _Signatur__                     

 

 



 

 

 

  
Produktbeskrivelse Trevirke sammensatt med spikerplater til fagverk. 

 
 

Anvendelse Til bruk som horisontale bærende konstruksjoner i de fleste typer bygg 
 
 

Formater Tilpasset designet som bygget og de laster som er beskrevet 
 
 

Produktets 
komponenter 

Kvalitetssortert trevirke C30 for styrke sammen satt med innpressede 
spikerplater 
 

Overflate Konstruksjonen er ubehandlet 
 
 

Helse Bruk og handtering av produktet utgir ingen helserisiko 
 
 

Lagring Lagres med god bakkeklaring , plant og sikret mot velting 
 
 

Montering All montering skal skje i henhold til tegning og plan for bygget og forankres 
etter Norsk standards krav og forskrifter . 
 

Vedlikehold Konstruksjoner som skal vedlikeholdes må være tilgjengelige og  
bruksendringer, konstruksjonsendringer må ikke endres uten nye  
beregninger for sikkerhet, styrke og funksjon 
 

Leverandør Sotra Takstol as godkjent av Takstolkontrollen og er godkjent for 
ansvarsrett, medlem i Norsk Takstolprodusenters forening. 
 
 
 
 

 

 

 






































