
Med vikt på taket.

Isola Powertekk 
                 - marknadens starkaste plåttak
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Tørre og sunne hus



Det sägs att det är svårt att förutsäga väder, men det har bli-

vit lättare än förr. Utvecklingen visar på allt mer extremväder, 

även i Norden. ”Höststormarna” kommer allt oftare – och inte 

bara på höstarna.  

När vi tänker oss snödunklädda vinteridyller så blir det i verk-

ligheten tung snö som stoppar upp all trafik och ibland hela 

samhället. 

 

När kontrollerade du taket senast? Vet du att det håller för en 

höst och vinter till? Taket skyddar hela byggnaden och det hjälper 

inte mycket om huset är nymålat, om taket sviktar. 

Som bonus så ger dig ett nytt tak dessutom en betydande 

värdeökning på huset. 

Ett nytt tak är snyggt och vackert. Och väljer du rätt typ av tak är 

det lätt att hålla det lika fint i många årtionden framöver. 

Vi vet att det blir allt mer  
extremväder!

Tål ditt tak en vinter till?



Väldigt många tror att det är komplicerat och dyrt att skaffa sig ett nytt tak.  

Det behöver varken vara dyrt eller svårt. Är du det minsta händig så kan du till och med  

utföra arbetet själv. 

Isola Powertekk Sort

Det är snabbare och billigare att få  
ett nytt tak än du kanske tror

Den viktigaste delen av arbetet måste du under 

alla förhållanden ändå göra själv - du måste 

välja rätt typ av tak. Några tak tål allt, andra 

är mer känsliga. Med Powertekk plåttak är allt 

slags väder bra och godkänt väder. Powertekk 

håller tätt. Det blåser inte av och det krossas 

inte om något ramlar ner på taket. Ser bra ut 

gör det också!

Stålplåt ger styrka
Powertekk är alltså ett plåttak. Var platta består 

av sex vågprofiler som är belagda med sten-

granulat. Plattorna byggs upp av sju olika skikt. 

Stålplåten ger en enorm styrka och de övriga 

skikten bidrar till hållbarhet och finish.

Sitter som berget - bergis! 
Plattorna skruvas fast i taket eller fästs med en 

spikmaskin. Det ger dig ett tak som sitter fast, ett 

tak som inte blåser av – oavsett vind och väder.

Billigare än de flesta tror
Även om Powertekk är starkare och säkrare än 

vanliga takpannor, kostar det inte så mycket mer. 

Och ett bättre tak, som skall fungera i många 

tiotals år, är väl värt att lägga lite extra på?

Dröj inte med att 
byta tak
Dröjer du med att måla om huset några år är det ingen större katastrof. Väntar du för länge med att byta tak kan det däremot få allvarliga konse-kvenser. 

Ett tak som läcker ger snabbt omfat-tande skador på underlagstaket och, i värsta fall, underliggande byggnads-konstruktion och bostad. Därför är det så viktigt och lönsamt att ligga före när det gäller taket.

Klar akrylforsegling

Farget steingranulat

Farget akryl

Epoksy primer

Galvanisering (275 g/m2)

Kaldvalset stål (0,50 mm)

Galvanisering/Polyester



Vanliga takpannor är tunga. För tunga för 
många tak. Så, om du inte redan har bestämt 
dig för ett tak som är starkare, lättare och 
säkrare, utan fortsatt ser på takpannor som 
ditt ”första val”; kontrollera om taket håller för 
takpannor! Svaret är ofta nej. 

Det är nämligen inte ”fritt val” som gäller när 
vi talar om så viktiga saker som husets tak. 
Det finns bestämmelser för tak, för vilka tak-
konstruktioner som tål takpannor och vilka 
som inte gör det. Lägger du takpannor på ett 
underdimensionerat tak, kan detta få allvarliga 
konsekvenser för byggnaden. 

Powertekk är så lätt att det kan användas på 

alla tak. Den låga vikten, endast 7,7 kg/m2, gör 
att Powertekk också är väldigt lätt att hantera 
på byggarbetsplatsen. 

Och inte nog med det: är taket mindre än 148 
m2 så du plats med hela taket på en pall! 

Tål ditt tak vanliga takpannor? 

För dig som lägger vikt på taket!

Alla är oroliga för att deras tak skall utsättas 

för en hård vinter med stora mängder tung, 

fuktig snö. Likaväl är det få som tänker på 

om takkonstruktionen i sig väger onödigt 

mycket. 

Jämför man med Isola Powertekk så är van-

liga takpannor i det närmaste tunga som bly. 

När så de två alternativen ser intill förväxling 

likadana ut, borde valet vara enkelt. 

Ett modernt tak
Estetik är viktigt. Ditt hem skall ha ett 

utseende som du trivs med. Och även om 

takpannor ser snyggt ut på många hus är 

det på sin plats att påminna om att takpan-

nor är en gammaldags lösning. Världen går 

vidare. Vi talar om idag, 2009! Nya material 

gör intåg på olika områden. Därför är det 

naturligt att fler och fler väljer ett mer mod-

ernt tak, rustat för framtidens vädertyper. 

En allsidig lösning
Isola Powertekk har stor styrka kombinerad 

med låg vikt. Detta ger en unik kombina-

tion av egenskaper och fördelar. Powertekk 

passar till alla typer av lutande tak och är ett 

utmärkt alternativ för tak som inte är dimen-

sionerade för tyngre takmaterial. 

Isola Powertekk Sort

Renoverar du ditt hus? Eller är det ”bara” taket som skall förnyas i den här omgången?  
Har du gammalt shingel eller annan takbeläggning och funderar du på att ”uppgradera” 
till takpannor? OBS, OBS!

Rustikk-rød

Grå struktur

Teglrød

Sort



Tål ditt tak vanliga takpannor? 
Ja, är du bara lite händig kan du mycket 

väl lägga Isola Powertekk själv. Har du 

lämpliga verktyg, kommer du att bli över-

raskad över hur snabbt arbetet blir gjort. 

Monteringsanvisningen visar hur, från A 

till Ö.  

Plattorna läggs på läkt och fästs med 

Powertekk-skruvar eller maskinspik. 

88 mm överlapp
Isola Powertekk skall alltid läggas från taknock 
till takfot. Därmed undgår man onödig gång-
trafik på det färdiga taket. Plattorna monteras 
med hela 88 mm sidoöverlapp. 

Det stora överlappet ger extra säkerhet mot 
fuktinträngning. 

Har du takpapp, eller shingel, på ditt tak idag, 
så kan du bara låta det ligga kvar. Detta gör 
Powertekk särskilt lämpat vid renovering av 
äldre tak. 

Monteringen görs på i stort sett samma sätt 
antingen du lägger Powertekk på ett nytt eller 
ett gammalt tak.

Kan man lägga taket själv? 



Vackert och funktionellt

Isola Powertekk är ett komplett system.  

Tillbehörsprodukterna, med samma yta och färg som 

takplattorna, ger ett enhetligt och läckert tak. 

Samtidigt så sparar du extra kostnader för plåtslagare!

Viktigaste är ändå att tillbehöret ger ett hållbart och 

funktionellt tak; ett tak som ”andas” som det skall, 

samtidigt som det håller tätt. 

Stort färgutbud ger många möjligheter!
Det är inte svårt att hitta en färgvariant som passar till huset 

och omgivningen. Isola Powertekk ger dig möjlighet att välja 

mellan 4 olika alternativ. 

AvloppsluftningVentilationshuv

Pricken över i
Här är två av de många tillbehör som säkrar att både husets utse-

ende och funktion tillvaratas på bästa sätt med Isola Powertekk.

Isola Powertekk Rustikk-rød



En enkel takkontroll kan du enkelt göra själv. Här får du några nyttiga råd och tips. 

Är du tveksam om något, eller tror att tiden är inne för att göra något med taket, så är det bara att  

ta kontakt med återförsäljaren eller Isola. Där får du all hjälp du behöver. 

Självklart betyder ålder mycket för takets 

beskaffenhet. Takets livslängd bestäms 

till syvende och sist av takkonstruktionen, 

uppbyggnad och typ av takmaterial. Men 

yttre förhållanden som klimat, belägenhet 

och underhåll påverkar också takets funk-

tion och livslängd. 

Underlagstak delas in i två huvudgrupper; 

bärande och förenklade

Bärande underlagstak består av trämaterial 

– antingen råspont eller skivor

Förenklade underlagstak är rullprodukter 

eller tunna plattor av träfiber / kartong. 

Oavsett vilken slags taktäckning du har 

är det viktigt att reparera skador som kan 

påverka takets funktion. 

Är takpannorna hela och fina?

Är det sår eller blåsor i taktäckningen / 

shingeln? 

Väder och vind går hårt åt även det bästa 

tak. Var därför särskilt noga med att kontrol-

lera genomföringar och detaljer som t.ex. vid 

ventilationshuvar och skorsten. Skador vid 

sådana delar leder ofta till läckage. 

Mossa bör tas bort från taket. Detta görs 

enklast med Isola Bio-Ren. 

När du ändå är uppe på taket så titta efter 

rost, färgflagor eller sprickor på alla beslag 

i anslutning till takfot, vindskivor och skor-

sten. Kontrollera samtidigt takrännor och 

att ev ventilationshuvar är i gott skick. 

Det är inte ovanligt att det tid efter annan 

bildas kondens eller tränger in vatten under 

taktäckningen. Underlagstäckningen skall 

leda bort detta. 

Därför är det viktigt att underlagstäcknin-

gen är i bra kondition. Eventuella skador 

kan vara svåra att upptäcka. Men kom ihåg 

att om taktäckningen är skadat så är troli-

gen också underlagstäckningen det också. 

Problem i underlagstäckningen upptäcks 

ofta i samband med den invändiga kontrol-

len, se nästa punkt. 

Missfärgning av underlagstakets undersida 

är ett tydligt tecken på att något är fel. 

Fukt kan efter en viss tid ge upphov till, 

förutom missfärgning, svampangrepp, röta, 

mögel och dålig lukt. Titta speciellt efter 

läckagemärken vid genomföringar i taket, 

som vid skorsten och ventilationshuvar. 

Vattenläckage kommer ofta ner via kvisthål 

eller spikhål. Följdskadorna kan vara allvarliga 

och leda till stora ekonomiska konsekvenser. 

Vinden på ett lutande tak skall alltid vara 

luftad och takytan skall inte påverkas av 

innetemperaturen. Har du istappar från 

takrännorna så är det ett bra tecken att ditt 

tak är för varmt. 

Är vinden oinredd så skall det finnas öpp-

ningar vid takfot och ventiler på gavlarna, 

eller ventilation vid taknocken. 

Är vinden inredd så måste det finnas en luft-

spalt under underlagstaket på minst 50 mm. 

Hela vägen från takfot till taknock. 

Har huset en sammanhängande kombina-

tion med underlagstak (duk) och vindskydd 

(duk) så skall ventilationen av taket ske efter 

bestämda regler. Kontakta oss om du har 

sådant tak. 

Takets ålder

Underlagstak

Kontroll av taktäckning

Kontroll av takdetaljer

Kontroll av underlagstäckning

Invändig kontroll

Luftning av taket

Isola Powertekk Grå Struktur

VärT aTT VETa 
OM TaK Och UnDErhOLD



Isola as, 3945 Porsgrunn, Tlf.: 35 57 57 00,  www.isola.no

Vägen till ett nytt tak är kort. Starta med ett 
samtal med oss. Det är helt gratis!

Tørre og sunne hus

10 bra anledningar att välja 
Isola Powertekk

Isola Powertekk är ett modernt plåttak,  
men med ett traditionellt utseende.

Vi garanterar produkten i hela 30 år! Den för
väntade livslängden överstiger dessutom detta. 

Isola Powertekk är ett starkt och tjockt plåttak,  
hela 0,50 mm godstjocklek.

Isola Powertekk är särskilt anpassat till det  
nordiska klimatet tack vare högvärdigt stål och  
ett omfattande korrosionsskydd.

Isola Powertekk klarar is och snölast upp  
till 2 ton/m2.

Isola Powertekk kan användas på alla typer av 
lutande tak, från 10 till 90 graders takvinkel. 

Isola Powertekk passar på gamla såväl som nya tak 
p.g.a. sin låga vikt. 

Isola Powertekk är ett tryggt val även där  
det blåser som mest tack vare den solida mekaniska 
infästningsmetodiken. 

Isola Powertekk är lätt att hantera och montera. 

Isola Powertekk finns i flera färger och har 
ett  komplett tillbehörsprogram, vilket ger ett 
 funktionellt och stilfullt tak.
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