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 73 mm

Der monteres 25 mm. underlag for vinduesrammen.

Trekantslisten monteres mellem sidste lægte og
underlag for tagvindue.

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

Lægteafstand udføres iht. skiferproducentens
anvisninger.
Når taget er lægtet færdigt, angives hvor
vinduet skal placeres.

Lægter skæres af i vinduesrammens bredde + 10 mm.

Der måles op så underramme af tagvinduet placeres
en lægtebredde (73 mm) fra nederste lægterække
før tagvindue. (Dette for at blikkenslageren kan få
placeret inddækning korrekt).

Inddækning følger ikke med i leverance af 
tagvinduet, men tillaves særskilt af blikkenslager.
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Tagpap undertag afskæres indvendigt 20 mm
fra underrammen og klipses fast på indvendig side. 

 20 mm

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. 
Det fastgøres kun med skruer i øverste skruebeslag,
så blikkenslageren kan løfte underkant af vinduet
når der skal monteres den nederste zinkinddækning.

Når zinkinddækningen er monteret, fastgøres vinduet
i alle 4 skruebeslag.

Der skal evt. monteres ekstra liste indvendigt for 
underlag til skruebeslag.
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Sideinddækninger (se side 4) bukkes til så de
når ned over vinduesrammens fals.

Der skæres smig i bunden på sideinddækningerne
og de fastgøres med søm ned i lægter.

Sideinddækning

Vinduesramme
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Tømrer har kun fastgjort vindue i toppen, så
rammen kan løftes i bunden og bundinddækning
(se side 4) skubbes op under vinduesrammmen. 

Skiferen lægges op til sidste lægte under tagvinduet.
Inden bundinddækning monteres, smøres der
skiferkit på toppen af sidste skiferrække.

Sideinddækning smøres med skiferkit før
pålægning af skifer.

www.saxo.as

Louvre Classic til skifer, principper for montage
tømrer og blikkenslager 01.2020

side 3



Skifer monteres med en afstand til vinduesramme
på 40-60 mm. For ikke at få små skiferskæringer,
kan der anvendes ekstra brede sten som sidste
skifer, eller størrelsen på de 2-3 sidste skifre kan 
reduceres lidt.
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Vindues-
størrelse

Bredde
zinkplade

Opkant 
under
tagvindue

Vinkel
over
trekants-
liste

Længde på
zinkafslut-
ning over
skifer
 

Bundinddækning

Skema 2, dimensioner
for blikkenslager

Sideinddækning Topinddækning

A B C D E F G H I J K
610 mm 100 mm 90 mm 100 mm 610 mm100 mm 540 mm670 mm 1000 mm 20 mm20 mm

690 mm 100 mm 90 mm 100 mm 690 mm100 mm 790 mm750 mm 1120 mm 20 mm20 mm

690 mm 100 mm 90 mm 100 mm 690 mm100 mm 670 mm750 mm 1270 mm 20 mm20 mm

840 mm 100 mm 90 mm 100 mm 840 mm100 mm 770 mm670 mm 1420 mm 20 mm20 mm

995 mm 100 mm 90 mm 100 mm 995 mm100 mm 920 mm900 mm 1420 mm 20 mm20 mm

1145 mm 100 mm 90 mm 100 mm 1145 mm100 mm 1080 mm1050 mm 1750 mm 20 mm20 mm

840 mm 100 mm 90 mm 100 mm 840 mm100 mm 770 mm900 mm 2050 mm 20 mm20 mm

900 mm 100 mm 90 mm 100 mm 900 mm100 mm 830 mm960 mm 1450 mm 20 mm20 mm

Afstand
mellem
vandaf-
visere 

Sideind-
dækning
længde 

Sideind-
dækning
bredde

Ombuk Bredde
topind-
dækning

Bredde
ombuk

Dybde
ombuk

Topinddækning monteres inden skiferrækken
over vinduet lægges. Topinddækning fuges på
samme vis som sideinddækninger.
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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

40-60 mm

12

www.saxo.as

Louvre Classic til skifer, principper for montage
tømrer og blikkenslager 01.2020

side 4


