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Vi vill tacka Er för att ni har valt Ert garage / skyddstak / lager från Kymppitallit Ab´s färdiga 

elementpaket.  

Vi presenterar här följande allmänna anvisningar på hur man monterar sitt garage/skyddstak/lager på 

egen hand.  

 

1. När grunden är ordentligt torr (1-2 veckor) kan man börja med resningen av garaget. Först lägger man 

mot lättklinker/block den 100/125/150mm breda bitumen , och på det 42 x 98/123/148mm underslagen 

(beroende av garages storlek) som fäster 6 mm armeringsjärnet med metallstycket. (Avståndet mellan 

armeringsjärnen är 1200mm, se Grundritningen). Underslagen 5mm utanför grundstomme. 

 

2. Underslagen måste överensstämma med ritningarna av underslagens elementindelning 1199, 2399, 

3599 osv. Mellan elementen kommer en 2 mm springa (bild 1). Man kan lägga en tunn tätningslist 

”fogull”, uretanskum eller motsvarande). Det är lättast att börja resningen i hörnet (bild 2) t.ex. 

elementen AU-1 med AU-2. Elementen behöver emellanåt stödbrädor (bild 3). När man har satt upp 

stödbrädorna är det orsak att försäkra sig om elementens rakhet med ett vattenpass. På samma gång 

kontrollera att elementindelningarna står rätt. Man fäster alltid först elementer och sen elementer till 

underslagen. Om dörröppningens utskärning är på fel sida är det möjligt att vända till andra 

sidan….(fäst skruven)  

(se bild 3).  

 

3. Montering av överslag.  

 

När elementen är fästa vid varandra och underslagen kan man montera överslagen 42x98/123/148mm  

(bild 4) med spikar /skruvar. Till hörn- och mellanväggarnas fogområde är det skäl att sätta en spikskiva 

2x60x200 med förankringsspikar 4x40 (se bild 5), försök att sätta spikskivan lite snett så att man kan 

fästa korsande hörnskiva obehindrat.  

 

4. Pelare och balkar  

 

Pelarna monteras dit efter att de är ordentligt fastsatta vid balkarna, i de skåror och ännu för 

säkerhetsskull vid hörnskivans fogområde. Mot balkarna som är limmade behövs inte överslag. Från 

pelarnas nedre del kommer ca. 22mm hål + underdelens betong för jenkkapluggarnas skull.  

 

5. Räta upp väggarna.  

 

Väggarna blir upprättade. Väggar som tidigare varit sneda blir raka om man från överdelen på 

elementen gör en tvärsträva . Om de mäter 5-8mm påinsidan kommer väggarna att fästa mycket bra vid 

varandra (se bild 7). På samma gång rätas elementet upp. Om garaget har en mellanvägg kan man 

använda den som tillfällig stödjepunkt.  

 

 

 

 

 



 

6. Takstolarna fästs.  

 

Takstolarna fästs i mitten av element fogarna (kk 1200). Fäst vid hörnskivan 2x60x200 med 

förankringsspikar 4x40. Lyft takstolarna mot hörnskivorna och spika fast. Takstolens nedre är i teorin 

5mm kortare än elementbredden på garaget. Lämna 2mm mellanrum på båda sidorna om takstolen från 

panelen (se bild 7,8,9). Räta upp och för ihop takstolarna mot varandra. Se på monteringsbilderna. Man 

kan spika panelen på Gaveltakstolarna redan på marken (Observera takstolarnas vikt, panelfördelningen 

och plåtskarvens spricka mellan väggens överdel och gavelns nedre del (ca.20mm) (se bild 6).  

 

7. Takmontering  

 

Först mot takstolarna kommer undertaket som breder ut som nerifrån och uppåt, att limiten är minst 

150mm, när den andra delen av vattentaket är helt täckande över undertaket, fäst ribborna 22x50 över 

största delen av takstolarna. Takets rotbrädor spikas upp enligt medföljande instruktioner (allmän 

fördelning k/k 350mm).  

Ofta är första mellanrummet mindre än nästa. Också under den första brädan finns en upphöjning (5-

10mm) med i anvisningarna. De rotbrädorna ska mätas upp så att de går jämt ut med plåtmåttet för att 

undvika att behöva dela plåten. I anvisningarna är måttet på dessa rotbrädor 322mm(Bild 10). Under 

rotbrädorna kommer 45 x 45 brädor vilka är lätta att fästa vid gavelnockbrädan 20x145 – sidobrädorna 

kommer 20x120.  

Eftersom inte en bräda täcker dessa rotbrädor kan man använda en halv eller 1 bräda till ovanpå denna 

bräda.  

 

8. Skarvbrädorna, hörnbrädorna och utskiftsbrädorna  

 

I hörnet kommer det 20x120mm och 20x145mm hörnbrädor, till elementens skarvar 20x120 brädor.  

På överdelen av elementens foder och takstolarnas skarvar kommer det en 20x120 bräda.  

Till gaveln har räknats en 20x120 och 20x145mm bräda som kommer på takstolarnas överkant ovanpå 

takbrädorna. (se bild 10,11). Utskiftet kan kunden också täcka med panelbrädor.  

 

9. Dörrmontering.  

 

Lagrets entrédörr lyfts på plats och skruvas fast i elementet på det sätt att dörrkarmen och stommen är 

precis. Minst 6 skruvar (5x90).  

Lyftdörren har egna instruktioner.  

 

10. Avslutning  

 

Borstplåt, gavelplåt, tätning, nockplåt m.m.  

Följer med tak instruktionerna. Ytterbrädorna ska målas senast 8 månader.  

Om man inte målar Garaget inom 8 månader kan luftföroreningar tränga in i träet och orsaka 

svampväxter på brädornas yta.  

 

Kom ihåg!!! Det här är sammansättningar….tyvärr går det inte att spara alla anvisningar….  

 

Kauhajoki 1.9.2017 Harri Nokso 

 



 



 


