Brosjyren du nå holder i
hånden forteller deg
hvordan du selv kan
montere din nye takstige
fra Midthaug på en enkel
og grei måte.
Vi har valgt å bruke
samme stigemodell men
med ulike utstyrspakker
alt etter hvilket
takunderlag den skal
monteres på.
Utstyrspakkene er
beskrevet nederst på
sidene: 3, 5, 7 og 9.
Selv om det finnes et utall
av forskjellige taktyper,
har vi tatt med de fire
hovedgruppene i vår
presentasjon:pappsingeltak, platetak, steintak og
plate/-økonomitak.
Underlaget er taktro eller
taklekter.
Hvis du allikevel mener vår
monteringsbeskrivelse
ikke passer til ditt tak, ber
vi deg ta kontakt med oss
direkte eller vår lokale
Midthaug- forhandler.

Montasje, typegodkjent takstige;

Takstige for tak
lagt på tro

Skru øvre festestag til festeplaten.
Festestagene skrues til festeplaten i
samme bredde som stigens vanger.

1

2

Skru festeplaten til taktro og legg
pappsingelen over festeplaten.

3

Legg pappsingelen over festeplaten
og lim med asfaltlim.

PS! Vær oppmerksom på
at du må lese gjennom
alle sidene for å få med
all informasjon om
Midthaugs takstiger.

Karsten O. Midthaug
Daglig leder

Nye tak: Skru festeplate til taktro og
legg pappshingel over festeplaten.
Eksisterende tak: Skru festeplaten til
taktro og legg ny pappshingel over festeplate.
Lim med asfaltlim. Øvre og nedre festestag
må ligge parallelt i lengderetningen.

4

Utstyrspakke E

8 stk.

2 stk.

2 stk.
4 stk.
2 stk.
2 stk.
Nye tak: Legg pappshingel over nedre
festestag og lim med asfaltlim.
Eksisterende tak: Nedre feste skrus
direkte på eksisterende tak. Ny pappshingel
legges over og limes med asfaltlim.
Alternativt kan nedre feste skrus direkte på
eksisterende tak med gummipakning mellom
feste og tak. Stigen kan nå legges på plass
og monteres fast.

5

1 stk.
2 stk.

2 stk.

12 stk.

2 stk.
4 stk.
12 stk.

3

Montasje, typegodkjent takstige;

Korte plater/steintak lagt på lekter
Forskriftene stiller krav til deg som
huseier. De sier at takstigen skal
være typegodkjent og festet til
bærende takkonstruksjon (taktro
eller taksperre). Midthaugs takstige
oppfyller de strengeste
kvalitetskrav, samtidig som det er
lett for deg å montere stigen fast på
en sikker og forsvarlig måte.

1

4

Midthaugs takstiger er typegodkjent
av Direktoratet for Arbeidstilsynet.
Prøving av takstigene er utført i henhold til Svensk Standard SS 831360,
som danner norm for godkjenningen
fra Direktoratet for Arbeidstilsynet.

Løft av møneblikk/mønepanne og
øverste rad med takstein/plate.

2

Legg skruefestene (mutrene) i festeskinnen. Disse skyves på plass i
stigens bredde.

3

Skru fast festeskinnen i taksperrer.

4

Øvre festestag skrues fast i festeskinnen etter stigens bredde.

5

Legg møneblikk/mønepanne på plass.
Pass på at disse slutter godt om de
øvre festestagene.

6

Løft opp takplater/takstein og hekt de
to nedre festestagene rundt taklektene.
Øvre og nedre festestag må ligge
parallelt i lengderetning.

Utstyrspakke D

2 stk.

2 stk.
12 stk.
8 stk.

4 stk.

2 stk.
2 stk.
12 stk.
2 stk.

7

Stigen kan nå legges på plass og
monteres fast.

2 stk.

1 stk.
5

Montasje, typegodkjent takstige;

Skifertak lagt på lekter
Midthaugs takstige er enkel å montere slik at den sitter permanent år
etter år. Enda enklere er det å hekte
den av og på, noe som kan være
praktisk f.eks. under snørike vintre.
Men stigen er konstruert for å stå
ute hele året i all slags vær.

1

Vi har valgt å vise takstigen i sort
pulverlakkert utførelse, men vi leverer
også andre farger etter bestilling.

Løft av møneblikk/mønetre og øverste
rad med stein i samme bredde som
innfestingsskinne.

2

3
6

Med kraftig konstruksjon i varmgalvanisert stål og pulverlakkert utførelse, tåler den det tøffeste klima.

Legg skrufestene (mutrene) på plass i
festeskinnen i stigens bredde.

Festeskinnen legges på plass og
skrues i taksperre.

4

Øvre festestag skrues fast til festeskinne i stigens bredde. Øverste lag
med stein legges på plass.

5

Steinen må slutte godt om festestagene. Legg møneblikk/mønetre på
plass. Denne festes godt ned til tak
for å hindre lekkasje.

6

Løft av taksteinen ca 50 cm fra raften
og hekt de nedre festestagene rundt
taklektene parallelt i lengderetning
med øvre festestag.

Utstyrspakke D

2 stk.

2 stk.
12 stk.
8 stk.

4 stk.

2 stk.
2 stk.
12 stk.
2 stk.
Legg taksteinen på plass. Sørg for at
disse slutter godt om festestagene for å
hindre lekkasje. Stigen kan nå legges på.

7

2 stk.

1 stk.
7

Montasje, typegodkjent takstige;

Lange plater/økonomitak lagt
på lekter
Til tross for stor etterspørsel på våre
takstiger, klarer vi å overholde
leveringsavtalene.
Mange års erfaring og et godt innarbeidet modulsystem, gir en effektiv

1

8

Løft av møneblikk/mønepanne.

2

Kapp av 5-6 cm i øvre del av takplaten
der festeskinnen skal legges ned.

3

Legg skrufestene (mutrene) på plass i
festeskinnen. Disse skyves på plass i
stigens bredde.

og lønnsom produksjon. Dette
kommer våre kunder til gode ved
at vi kan tilby en av markedets
beste takstiger på kvalitet og pris.

4

Festeskinnen legges på plass og
skrues i taksperre.

5

Øvre festestag skrues fast til festeskinne
i stigens bredde.

6

Legg møneblikk/mønepanne på plass.

7

Skru de to nedre festestagene til
taklekte med gummipakning mellom.

Utstyrspakke F

2 stk.
4 stk.

2 stk.
8 stk.
12 stk.

4 stk.
2 stk.
2 stk.

2 stk.

12 stk.

2 stk.

8

Tett med silikon om nødvendig.
Stigen kan nå legges på plass og
monteres fast.

2 stk.

1 stk.

9

Midthaug har stiger til alle formål
Atkomstveier og rømningsveier i
metall er et av våre spesialfelt.
På denne og neste side presenterer
vi et lite utvalg av vårt
produktspekter på dette felt.
Kontakt oss for ytterligere
informasjon om disse produkter.

6 meter. Veggstigene leveres som
standard med stag og konsoller som
gir en avstand på 190 mm mellom
vegg og stigevange.
Foruten standard innfestninger og
vekslingsrepos, kan Midthaugs
fleksible produksjon skreddersy
løsninger etter behov og ønske.

VEGGSTIGER
Midthaugs typegodkjente veggstiger
(veggstige, repos og ryggbøyler)
tilfredsstiller Arbeidstilsynets krav
til godkjenning. Veggstigen skal i
høyder over 2,5 meter utstyres med
ryggbøyler. Veggstiger i høyder
over 6 meter utstyres med vekslingsrepos, dette i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter som setter krav
til at fallhøyden begrenses til maks.

ELAN UTFELLBAR
BRANNSTIGE
ELAN er brannrømningsveien for
huseiere som setter krav til
sikkerhet og utseende samtidig.
ELAN er utført i solide elokserte
aluminiumsprofiler, og alle
skrueforbindelser er i syrefast stål,
en utførelse gjennomført i topp
kvalitet. Sikkerheten er ivaretatt
gjennom en solid utførelse som er
typegodkjent av Arbeidstilsynet.
Elan-stigen er enkel å montere og
enkel å bruke. Trekk i utløserwiren
og stigen slår seg ut klar til bruk.
For mer informasjon: be om egen
brosjyre.

§ 64 Atkomst til tak
Før det settes i gang arbeid
på bygning og annen ferdig
konstruksjon, skal det
sørges for sikker atkomst til
tak og toppdekke.
Atkomsten skal fortrinnsvis
skje gjennom dør eller
luke. Tilsvarende på
bygning der gesimshøyde
er mer enn 5,0 meter, skal
det være montert
stigefeste for at løs stige
skal kunne brukes som
atkomst. Stigen skal være så
lang at den rekker 100 cm

SKYVESTIGE
Midthaugs anerkjente "rørvangestige" er en sikker vei til og fra taket,
eller til andre gjøremål. Stigen som
er typegodkjent av Arbeidstilsynet
har høy styrke og stivhet. I endene
har stigen gummisko for godt feste
mot underlaget.

Tekniske
spesifikasjoner
takstiger
Midthaugs typegodkjente takstiger
tilvirkes med vanger av rør
Ø 25,4 x 1,5 mm, og med trinn i
sklisikker perforert utførelse.
Takstigene tilbys som standard i
varmforsinket eller kombinasjonen
varmforsinket og pulverlakkert sort
utførelse. Stigene leveres i breddene:
300, 375 og 450 mm c/c rørvange.
Takstigene tilvirkes i flere ulike
lengder som skjøtes sammen til

10

Ekstrautstyr;
Feietrinn
For "økt sikkerhet" i forbindelse med
feiing av pipa, anbefales det å montere et feietrinn som feieren kan stå
på under arbeid. Takstigene er ikke
forborret for innfesting av arbeidstrinn, så det lønner seg å tenke på
dette før stigen monteres.

min 100 cm

Takkrok/mønebøyle
kan påmonteres ved vedlikeholdsarbeid andre steder på taket.
NB!
Takkroken bygger ca 300 mm
fra møne til stige, og er ikke
typegodkjent for fast
montasje uten annen
innfesting.

ønsket lengde. Ved kjøp av takstige
fra Midthaug, får du en komplett
stige med nødvendig
innfestingsutstyr for ditt tak. Husk
derfor å oppgi riktig taktype ved
bestilling.

STIGEFESTE
hindrer stigen å skli, samtidig
som den beskytter takrennen.

65 - 75˚
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Kontakt oss for informasjon om
våre øvrige produkter og tjenester;

Viktig! Midthaug søker hele tiden etter forbedringer innen design og produksjon. Som et resultat av
dette, finner forandringer sted kontinuerlig, der Midthaug vil kunne foreta tekniske endringer uten
nærmere varsel.
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AS Brødrene Midthaug. Fabrikk og hovedkontor: 6453 Kleive - Molde, e-post: salg@midthaug.no

