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MONTERBAR MASONITE A-TAkSTOL, TyPE 1.
Loftromstakstol konstruert som treleddramme uten knestaver og hanebjelker. Knestaver og hanebjelke er ikke nødvendig styrke-
messig ved normale husbredder og belastninger. Man står derfor fritt til å plassere disse etter valgt rominndeling. Takstolene 
leveres i tre deler, èn undergurt og to overgurter pr. takstol. Disse leveres flatpakket, noe som gir lite transportvolum i forhold til 
tradisjonelle A-takstoler. Monteringen gjøres enkelt, uten kran, av to personer. På undergurten legges plattformgulv eller arbeids-
plattform som man monterer overgurtene fra. Kraftoverføringen mellom over- og undergurt skjer gjennom garpet vist på detaljen.

Utstikk på sperre med spikerslag for underkledning og opp-
legg på svill med forsterket garp. Med denne løsningen kan 
loftsbjelkelaget utføres som ordinært Masonite-bjelkelag med 
kantplate og plattformgulv. 
Steg forsterkning av garp, på begge sider av steg, er normalt  
alltid nødvendig når det lages garp/innhakk i  
Masonite-bjelkens flenser.
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Heltreutstikk festet til sperre av Masonite-bjelken med  
spikerplate. Denne type utstikk er ofte benyttet når man 
ønsker synlig sperre i utstikket. Spikerplaten må presses inn og 
denne type utstikk kan derfor bare leveres fra fabrikk.

Heltreutstikk spikret til sperrens ene side. Mellom sperrens steg og 
ut stikket benyttes stegforsterkningsplate for å gi godt spikerfeste. 
Denne løsningen benyttes ved byggeplassframstilling.
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Opplegg på skråsvill uten garp i sperren.
Ved	takvinkler	opp	til	ca.	20o er dette en ofte benyttet oppleggsme-
tode. Metoden reduserer ikke styrken i Masonite-bjelkens flens, slik 
et garp vil gjøre, og man unngår derfor i de fleste tilfeller å forsterke 
bjelken over opplegget.  Denne løsningen egner seg godt for tilpass-
ning av sperrene på byggeplass. 

Opplegg med kile festet til sperre med spikerplate.
Denne type opplegg utføres på fabrikk.
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Raft-, midt- og møneopplegg på skråsvill uten garp i sperren.
Ved	takvinkler	opp	til	ca.	20o er dette en ofte benyttet opp-
leggsmetode. Metoden reduserer ikke styrken i Masonite-
bjelkens flens, slik et garp vil gjøre. Man slipper derfor i de 
fleste tilfeller å forsterke bjelken over opplegget.  

Se detalj for spikring av Masonite-bjelkens underflens til 
skråsvill. Flensen spikres med 2 stk 28/90 eller tilsvarende fra 
hver side av steget, som vist på detalj. I mønet spikres med èn 
spiker fra hver side. Som mønelask benyttes fuktbestandig spon-
plate som spikres på begge sider av steg. Vind forankring ihht. 
lokale vindforhold kommer i tillegg til spikring nevnt over. Denne 
løsningen egner seg godt for tilpasning av sperrene på byggeplass.
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Et alternativ for å sikre god vindtetting på raft er å be-
nytte løse utstikk. Dette gjør at vindsperren kan føres 
kontinuerlig fra tak til vegg uten å måtte klemmes til 
utstikk som bryter vindsperren.

Sperrer isoleres med I-bjelkeisolasjon i to sjikt.  
Utfresingen som er gjort på isolasjonen gjør at denne 
hviler på Masonite bjelkens nedre flens  
uten å falle ned. 

Ved bruk av rektangulære bjelker må man ofte  
sikre isolasjonen mot å falle ned på andre måter.




