
UNILITE 
GLASFIBERINDDÆKNING

Vores inddækning til ovenlys er udført i færdigstøbt 
glasfiber klar til montering. 

Inddækning i str. 100 cm x 200 cm leveres i et helt 
stykke, mens str. 100 cm x 240 cm er todelt.

Glasfiberinddækningen anvendes til standard oven-
lys ved størrelserne 100 x 200 eller 100 x 240 cm,  
og hvor der samtidig anvendes B6, B9 og B9S Max 
eternit-tagplader.

Form
Rektangulær.

Farver
Fås som standard i grå, antracit eller sort, men 
kan også leveres i andre farver efter ønske.

Størrelser 
Leveres til standard størrelse ovenlys: 
100 cm x 200 cm eller 100 cm x 240 cm. 

Karm
Passer til 33 cm karmhøjde og 44 mm karm- 
tykkelse. 

Montering og inddækning
Se montagevejledning på modsatte side.

Rengøring
Afvaskes med stiv kost og evt. sæbevand med 
algebehandling minimum 1 gang om året. An-
vend aldrig organiske opløsningsmidler på 
hverken inddækning eller ovenlys. Ovenlys bør 
afdækkes, såfremt der benyttes andet rengø-
ringsmateriale end sæbevand.

STANDARDMÅL OG TEKNISKE DATA
Eternit ® B6 og 
Ivarcem 600R

Eternit® B9 Max og 
Ivercem 700T

Eternit® B9 og 
Ivercem 900S

100 cm x 200 cm - 100 cm x 200 cm
100 cm x 240 cm 100 cm x 240 cm -
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Karm

•  Karmen placeres i hullet (Hængslerne 
imod tagryggen) og fastgøres i åsene 
for min hver 60 cm.

• �Overkant�inddækning�skal�flugte�med�
udfræsning i karmen.

•  Inddækning og karm sammenskrues 
med selvborende skruer eller ved at for-
bore og bruge almindelige skruer.  
Der skal skruer i for hver 30 cm.

Kuppel

•  Kuplen placeres over karmen og der 
monteres bolte i hængslerne OG sik-
ringsskruer så kuplen ikke kan blæse op 
før færdigmontage af oplukkesystem.

Montagevejledning

Hulplacering

Ved Eternit ® B6 (Cembrit), Ivarcem 600R 
(Ivarsson), Eternit ® B9S Max (Cembrit) og 
Ivercem 700T (Ivarsson) SKAL HULPLACE-
RINGEN OVERVEJES inden igangsætning. 
Målet fra bølgetop til bølgetop er anderle-
des ved pladesamlingen. Derfor skal hul-
let placeres, så ”hak” midt i inddækningen 
kommer til at passe med en pladesamling.

Ved Eternit ® B9 (Cembrit) og Ivercem 900S 
(Ivarsson) er målet fra bølgetop til bølgetop 
ens, og derfor kan hullet placeres frit.

Reglar på åsene

•  Når placeringen af ovenlysene er kendt, 
skal der monteres reglar (45 x 145 x 2,5 
m) på åsene som skrueunderlag, der 
hvor ovenlysene skal sidde.

Bølgeplader

•   Pladerne lægges som vanligt, men IKKE 
over hullerne til ovenlysene. 

•  Hullerne skæres til efter udvendigt 
karmmål.

Inddækning

•  På inddækningens bølger monteres 
tætningsbånd. 

•  Inddækningen placeres på pladerne og 
centreres i forhold til hullet. HUSK at 
placere afvandingssiden imod tagryg-
gen (og ”hakket” ud for pladesamling 
ved B6-plader).

•  Inddækningen fastgøres sammen med 
bølgepladerne ned til underlagsreglar, 
og der skrues for minimum hver anden 
bølge.


