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Halle Stomme MONTERINGSINFORMATION
KAPAD STOMME

Sadeltak

Vid sadeltak har vi normalt tillverkat för att takbalkarna som ligger 
mot det befintliga huset sätts så att avståndet mellan balkmitt och 
husliv är 28 mm.

Se också den medsända skissen på snitten mot hus och vid 
gavelbalken.

C/C mått takstolar hittar ni i underlag kapad stomme.

Information om Halle stomskruv

2.   Skissa och mät ut en Takplan

Upprätta en takplan där du ritar in var takbalkar, väggbalkar, gavelbalkar etc skall ligga, jämfört med grundplanen. Detta för 
att du skall vara säker på var de olika  HalleIsolux-skivorna skall ligga och att 
detaljmåtten mot olika anslutningar är korrekta.   

Ogängad del i skarv drar ihop delarna

Sätt 3-4 st långa Halle stomskruv genom 
Sidobalk in i Takbalk. 

Förberedelser

1.   Skissa och mät ut en Grundplan. 

Dessa mått hittar ni i underlag kapad stomme



3.   Montage av ”stomlåda” att montera partier i

Inmätning av pelare
När man placerar ut pelarna på de platser man skissat är det viktigt att pelarna kommer lodrätt.

Med fördel kan man sätta syllpapp under pelarna, dessas funktion är att se till att fukt inte sugs upp i pelarnas ändträ, man 
bör också använda plåtbeslag och tätning mot yttersidan så inte vatten kommer in i anslutning mot grunden. 

När pelarna sätts fast använder man snedsträvor för att få lodräta pelare, dessa snedsträvor tas bort när man lagt upp sido 
och frontbalkar och fäst in hela konstruktionen i sitt befintliga hus.

      Framsidesbalk / Frontbalk sned hörn. I hörnet 
monteras vinkeldel      som täcker hålrummet.17
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Fönsterstomme
(liggande)

Utförande vid fönster.

Om man valt fönsterparti så levererar vi en liggande del som placeras 
i linje med utsida av övriga stomdelar. 
På insidan görs inbrädning eller dylikt enligt eget val.

Uterummets sidobalkars      inre ändar går mot det befintliga huset och dess yttre ändar ansluter mot 
Front/framsidesbalkars      baksida. Det innebär att när man står utifrån och tittar mot uterummet så 
ser man alltid en hel front/framsidesbalk. 

Front/framsidesbalkar och sidobalkar monteras efter att pelarna mätts in och infästs.
Tänk på att täta springor mellan uterummet och befintligt hus.

Bakom Front/framsidesbalk      och Sidobalkar      placeras liggande breddningsbalkar      så att måttet i ovankant blir lika 
stort som pelarnas bredd.
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Montera taktassar      utanför sidobalkar      och sedan 
takfotsreglarna      som passas in i de urjackade delarna 
av taktassarna. Gavelbalkar      fästs i sin nedre kant mot 
takfotsregelns ände. Stöddelar      fästs mellan gavelbalk 
och frontbalks ände samt på 1 eller 2 ställen upp mot 
nocken. 
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4.2   Montage av tak vid Sadeltak

Vid sadeltak monterar man den speciella pelarmittde-
len      mitt på framsidesbalkens      baksida, mittdelens 
och framsidesbalkens framsidor får samma ytterlinje. 
Sedan inplaceras de 2 takbalkar front,      ytterspetsar skall 
komma i framsidesbalkens ytterkant. Takbalkar i fronts 
övre delar hamnar på mittdelens sneda urjackning, fäst 
med stomskruvar. Längst upp får man en urjackning där 
nocken      skall vila.  
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Taktass      med urjackning 
för takfotsregel.
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Takbalkarna      ansluter mot nockbalkens 
ovansida i ovankant och mot sidobalkar i 
nederkant, där skall takbalkens förlängda 
överkantslinje komma mot sidobalkens 
främre kant.  Mot vägg sätter man ett stöd 
där Nockbalk      kan vila på.
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Montera takbalk mellan      mot 
befintligt hus,  markera balkens 
mittlinje och låt mittlinjen komma 
28 mm från huslivet.
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5.     Stomstabilisering

Alla pelarhörn kan också användas
för ökad styvhet
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6.       Montage av delar som inte ingår i Kapad stomme 
 men som ingår i kompletta uterum.

6. 1    Kompressibel tätning

Den kompressibla tätningen är en fuktavvisande skumremsa sum expanderar upp till en tjocklek av 
över 10 mm. Drag av skyddspappret på självhäftande sida och sätt fast på sneda balkar och på  front / 
framsidesbalkars övre del så att man får en tätning mellan balkar och Halle Isolux-skivor. 

Används också med fördel mellan nock / väggbeslags undersida så man får tätt mot Halle Isolux.

6. 2    Aluminiumåsar

Vita al-åsar monteras mot takbalkar, se separat montageanvisning.

6. 4    Formatskurna fönster

För montage av formatskurna fönster i front på sadeltak, se separat montageanvisning.

6.5   Avvattning

Se separat montageanvisning.
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