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Sidofalsklammer Hansa

Sidofalsklammer används för att fixera ler-
tegeltakpanna Hansa mot bärläkten i spe-
ciellt vindutsatta lägen.

Sidofalsklammern hakas över pannans spårkant på 
vänster sida och spetsarna slås in i bärläktens övre 
vertikala sida. Detta gör att vinden inte kan lyfta 
pannans nedre del samtidigt som den underliggande 
pannans övre del med upplagsklackarna hålls ner mot 
bärläkten.

För infästning av takpannor gäller att minst två pann-
rader vid takfot, gavel och nock samt genomföringar 
skall varje takpanna spikas, skruvas eller klamras. 
Samtliga nock- och specialpannor spikas, skruvas el-
ler klamras. För taklutningar mellan 45˚ och 55˚ fästs 
dessutom var femte panna och vid taklutningar över 
55˚ fästs samtliga pannor.

Vid vindutsatta lägen fästs var tredje panna i diago-
nala rader över hela takytan. 

Säljes paketvis.

Art nr H96491
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Artikelinformation 
Vikt 2,50 kg
Höjd 95 mm
Material Rostfri
Antal/paket 250 st
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Montageanleitung
Installation instruction

>
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Abhängig von Sturmklammertyp und/oder Montage ist 
das seitliche Verschiebespiel eingeschränkt. Montage 
nur durch Facharbeiter, die aktuellen Vorschriften für 
Dacheindeckungen und Herstellervorschriften sind dabei 
zu beachten.

Sliding clearance is limited depending on the installation 
and/or type of storm clips. Should only be installed by 
professionals, please take note of the current roofi ng 
and manufacturer regulations.

Klammer auf den Seitenfalz 
setzen ...

Place clip on the side-fold and ...

... und Einschlagspitze auf der 
Latte positionieren.  

... position pronged tip on 
batten. 

Klammerspitze mindestens 25 
mm tief einschlagen.   

Drive in nail to a minimum depth 
of 25 mm.

Fertig.   

Finished.
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