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Tagpap undertag afskæres indvendigt 20 mm
fra underrammen og klipses fast på indvendig side. 

 20 mm
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Der monteres underlag for vinduesrammen.

Anvisninger er for montage af Louvre Classic med
forhøjet ramme til tagsten, hvor tagvinduet vil sidde
ca. 50 mm over tagstenshøjden.

Underlag for tagvinduet kan sænkes såfremt det
ønskes at tagvinduet skal sidde dybere nede
i tagfladen

Monarfolrende monteres lige oven over øverste
underlag, så denne er inde under rammen når
vinduet er monteret.

Lægteafstand udføres iht. tagstensproducentens
anvisninger.
Når taget er lægtet færdigt, angives hvor vinduet
skal placeres.
Inden placering tagvinduet, foretages opmåling
så det så vidt som muligt går op med hele tagsten
omkring tagvinduet. Er dette ikke muligt skal tagsten
skæres ved montagen.

Lægter skæres af i vinduesrammens
bredde + 10 mm.
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Vinduet placeres på underlaget og der opmærkes 
for skæring af hul til lysning. Efter der er skåret 
hul til lysning, placeres vindue hvor det skal sidde. 
Vinduet fastgøres kun med skruer i øverste 
skruebeslag, så blikkenslageren kan løfte 
underkant af vinduet, når der skal monteres bly 
eller blyerstatning.
Når bly er monteret, fastgøres vinduet i alle 4 
skruebeslag. Der skal evt. monteres ekstra liste 
indvendigt for underlag til skruebeslag.

Zinkinddækning og bly/blyerstatning er ikke inkl. 
og tillaves særskilt af blikkenslager.
Se anvisninger.

Inden tagvinduet sænkes på plads og fastgøres, 
monteres bly eller blyerstatning så langt oppe 
under tagvinduet som muligt.
Herefter kan tagdækker og blikkenslager overtage.

Ved sidste række tagsten skæres toppen af 
bølgerne på tagsten skråt af, så bly/blyerstatning 
nemmere kan formes ned over stenene. Tagsten 
fastgøres forsvarligt i top med skruer. Der lægges 
sort silikonefuge mellem vindue og bly/
blyerstatning, samt mellem mellem tagsten og bly/
blyerstatning. Tilsidst formes bly/blyerstatning 
forsigtigt ned over tagsten med gummihammer.

Der lægges silikonefuge mellem tagsten og bly/
bklyerstatning, samt mellem tagvindue og 
blyerstatning.
Tilsidst formes bly/blyerstatning forsigtigt ned over 
tagsten med gummihammer.
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Side og topinddækninger i zink monteres.
Se skema 2, dimensioner til blikkenslager
for sideinddækning og topramme.

Sideinddækninger bukkes til så de når ned
over vinduesrammens fals.

Sort silikonefuge lægges på kant af 
vinduesramme. 
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Sideinddækning

Vinduesramme

Vinduesstørrelse Bredde for lægtehul

L B H
L-20 - 44 x 58 cm 590 mm + 10 mm 410 mm

490 mm

490 mm

640 mm

795 mm

950 mm

640 mm

700 mm

510 mm

630 mm

733 mm

930 mm

930 mm

1255 mm

1560 mm

930 mm

668 mm + 10 mm

668 mm + 10 mm

818 mm + 10 mm

972 mm + 10 mm

1124 mm + 10 mm

818 mm + 10 mm

878 mm + 10 mm

L-21 - 52 x 70 cm

L-22 - 57 x 85 cm

L-23 - 67 x 100 cm

L-24 - 82 x 100 cm

L-25 - 98 x 130 cm

L-26 - 67 x 113 cm

L-27 - 73 x 100 cm

Bredde for indvendig underlag Højde for indvendig underlag

Skema 1, dimensioner for lægteramme til tømrer
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Vinduesstørrelse

Skema 2, dimensioner til blikkenslager for sideinddækning og topinddækning

Sideinddækning Topinddækning

710100 5601000 2020

870100 6401120 2020

870100 6901270 2020

1020100 7901420 2020

1170100 9401420 2020

1325100 11001750 2020

100 7902050 2020

1075100 8501450 2020

Sideinddækning
længde 

Sideinddækning
bredde

Ombuk Bredde
topinddækning

Bredde
ombuk

Dybde
ombuk

E
F

D

L-20 - 44 x 58 cm

L-21 - 52 x 70 cm

L-22 - 57 x 85 cm

L-23 - 67 x 100 cm

L-24 - 82 x 100 cm

L-25 - 98 x 130 cm

L-26 - 67 x 163 cm

L-27 - 73 x 100 cm

Alle mål er retningsgivende og der udføres kontrolmål på stedet inden tilbukning

A [mm] B [mm] C [mm] D [mm] E [mm] F [mm]

C

A

B

Tagsten monteres med en afstand til 
vinduesramme på 40-60 mm. Ved 
fredede ejendomme med en afstand 
på 20-30 mm.

12

40-60 mm

Inden der monteres tagsten ved siderne af
vinduet, fastklæbes 3-kantede
skumbølgeklodser ovenpå zinkinddækningen.
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