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Ingående delar: 
 
- Beslag 

o Underbeslag (2 delar galvat)  
o Överbeslag (2 delar svart) 
o Kantprofillist (1 del svart) 
o Skruvsats (påse) 

 
- Mantelpaket 

o Mantelpaket (4 delar) 
o Teleskopisk förlängningsdel (4 delar) 

 
- Huvtak 

o Huvtak inklusive regnskydd 
 
 
 

Montering: 
 

1. Underbeslaget 
Fäst underbeslaget i undertaket (råspånt, reglar etc) genom att placera den 
övre delen av underbeslaget ovanpå den nedre delen, och därefter skjuta ihop 
delarna så mycket som möjligt emot skorsten. Skruva sedan underbeslaget i 
taket och därefter skorstensstagen med 2 skruvar från varje sida av 
underbeslaget (dock ej de 2 i takfallsriktningen). 

 
 

2. Överbeslaget 
Placera den övre delen av underbeslaget ovanpå den nedre delen, och 
därefter skjuta ihop delarna så mycket som möjligt emot skorsten. Avvakta 
med att fästa överbeslaget till dess att mantelpaketet är monterat. 

 
 

3. Mantelpaketet 
Kapa det nedersta mantelpaketet efter taklutningen. Slå ihop mantelpaketet 
enligt bild nedan (OBS! Studera mantelns falsning enligt bild nedan. Använd 
trä- eller gummiklubba vid sammanslagningen – SLÅ EJ MED VANLIG 
HAMMARE!). Trä den inklippta delen över beslaget (OBS! Vänta med att fästa 
mantelpaketet i beslaget!) 
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4. Teleskopiska förlängningsdelen (mantelpaket) 
Slå ihop den teleskopiska förläningsdelen enligt bild ovan (OBS! Studera 
mantelns falsning enligt bild nedan. Använd trä- eller gummiklubba vid 
sammanslagningen – SLÅ EJ MED VANLIG HAMMARE!). 

 
 

5. Huvtaket 
Fäst bultarna i teleskopsdelens topp (OBS! Bultarna skall skjutas upp 
underifrån och fästas med mutter från ovansidan. Därefter placeras huvtaket 
på bultarna (OBS! Se till att öppningen av huvtaket placeras mot nock eller 
uppstigningsanordning för att underlätta sotning). Trä gummipackningen på 
bultarna och fäst sedan muttrarna.  

 
 

6. Teleskopsdelen över mantelpaketet 
Trä teleskopsdelen över mantelpaketet och passa in huvtakets stos i 
skorstensröret. Använd pannkit eller drevgarn för att få bästa tätning mellan 
skorstensrör och stos. 

 
 

7. Infästning av skorstenshuven 
Dra isär överbeslaget så mycket som möjligt i takfallets riktning. Loda in 
mantelpaket med vattenpass och skruva fast mantelpaketets kapade del i 
överbeslaget. Använd svarta skruvar med gummibricka. Skruva 2 skruvar på 
varje sida i fallinjen ca 3 cm ovan tak. Därefter skruva fast teleskopsdelen i 
mantelpaketet på motsvarande sätt (se bild nedan). 
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8. Fastsättning av kantprofillist 
Klipp kantprofillisten efter takprofilen vid överbeslagets nederkant. Fäst 
därefter kantprofillisten på överbeslagets nederkant så att det blir så tätt som 
möjligt mot taket. 
 

9. KOM-I-HÅG! 
• Placera takpannorna på ovansidan om skorstenshuven OVANPÅ 

överbeslaget så att inget vattenavrinning kan tränga in under beslaget! 
 
 
 
 
 
 
LYCKA TILL! 
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