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AeroDek 
Quadro Plus

Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte- og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. 
Merk også at farger og nyanser på bilder i trykt- og elektronisk materiell kan avvike fra farger på fysisk produkt. 
Produktoverflater- og farger kan sees hos våre forhandlere. Denne brosjyren kan endres uten forvarsel.
Nyeste versjon av brosjyren ligger alltid på www.bmigroup.com. Se versjons nr. og dato på brosjyrens bakside.
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BMI Group
Sammen om de beste løsningene!
BMI Group ble etablert ved en sammenslåing av 
Braas Monier og Icopal.

Med 9.600 ansatte i over 40 land, 130 fabrikker og 
165 års erfaring er vi markedsleder og Europas 
største produsent av produkter til skrå- og flate tak.

Den samlede erfaringen fra de to selskapene utgjør
en stor familie av anerkjente merkevarer, og en lang 
historie innen produksjon og leveranse av tak- og 
tetteprodukter.

BMI Norge leverer hvert år mer enn 4,4 millioner m2 tak 
til norske byggeplasser. Konstant fokus på innovasjon 
og nytenkning gjør at vi kan tilby bransjens mest høy-
teknologiske produkter og løsninger. 

Vi utdanner og veileder årlig mer enn 1.200 fagfolk i 
de nyeste løsningene innenfor tak og taktilbehør.
Våre eksperter bistår med design, prosjektløsninger, 
teknisk rådgivning og produktinformasjon for både 
bolig- og næringsbygg. 

BMI Group
Mye mer enn bare et tak!
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AeroDek
Garantert holdbarhet
Med over 40 års erfaring i markedet er AeroDek Norges 
desideret mest solgte takpanner. Med AeroDek får du
en moderne takløsning med et klassisk,  elegant utseende.
I tillegg er du garantert et tett og solid tak i mange tiår. 

Stor styrke og lav vekt
AeroDek takpanner er konstruert for å tåle alle slags 
påkjenninger fra naturkreftene, også ekstreme vindstyrker. 
Oppbyggingen av takpannene består av flere lag beskyttelse, 
noe som gir meget lang levetid. Stor styrke og lav vekt gjør 
det enkelt å håndtere platene, som monteres fra toppen av 
mønet og nedover. 
 
AeroDek leveres i en rekke farge- og designvarianter, 
med komplett tilbehørsprogram for alle fargevarianter.
Alt tilbehør er tilpasset takpannene og gir garanti for et 
godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer.

Velegnet både til nybygg og rehabilitering
AeroDek er velegnet til nye hus, men er også en ideell 
løsning til  rehabilitering av tak- ikke minst på grunn av den 
lave vekten og den enkle monteringen. AeroDek er tilpasset 
 takstoler for lett tak tekking og kan legges på tak med fall 
helt ned til 8° (*).  Eksisterende  tak materiale som f. eks. shingel 
danner vanligvis et utmerket  underlag for sløyfer, lekter og 
AeroDek takpanner.

Det koster mindre enn du tror å gi huset ditt nytt tak 
- og et langt liv
Når taket nærmer seg 30 år er det på tide med en grundig
vurdering av tilstanden. Kanskje er det på tide å legge nytt?
De fleste huseiere tror et  takbytte koster mer enn det i 
 virkeligheten gjør, men én ting er  sikkert: Å utsette jobben
kan bli  betydelig dyrere og medføre mye ekstra arbeid.

(*) AeroDek Tradition, Tradition Plus og Unique Plus.
    AeroDek Robust Plus og Quadro Plus kan legges på tak med fall ned til 10°.

    Se ”betingelser for bruk” på side 34.

Norges mest solgte 
ståltakpanner
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AeroDek
Tøffe værforhold krever det beste taket!
Været i Norge kan være nådeløst, og hvert år faller det nesten 470 000 liter nedbør på et 
norsk gjennomsnittstak. Etter hvert som årene går oppstår det sprekker og utettheter i 
mange ordinære taktekkinger. Vann som trenger inn gjennom et tak, gir raskt fuktskader 
som angriper takkonstruksjoner, bærebjelker og vegger. Heldigvis kan slike skader unngås!

Planlegging
Har du bestemt deg for å bytte ut taket, er det flere 
avgjørelser du må ta stilling til før du setter i gang. 

Hvor bor du?
Bor du langs kysten med tøft vær og mye vind, er det 
viktig at taket ikke lar seg rikke- hverken i storm eller 
orkan. Bor du derimot i innlandet i områder med mye 
snø, kan vekten av snøen være avgjørende for hvilket tak 
du bør velge. Siden taket skal beskytte hele huset er det 
derfor viktig at du velger en løsning som er dimensjonert 
både for huset og området du bor i. AeroDek tåler både 
storm og orkan, samt snølaster opptil 2100 kg/m2.

Hvor mye vekt tåler takkonstruksjonen din?
Dette er et viktig punkt som avgjør hvilket type tak du 
kan legge. Har du f.eks en eldre bolig med shingel på 
taket, er det ikke sikkert at konstruksjonen tåler takstein. 
Velger du derimot AeroDek kan du som regel la shingelen 
bli liggende som underlag for det nye taket.

Velg riktig undertak
Et godt tak begynner med riktig undertak. 
Hovedoppgaven til et undertak er å hindre vann og 
fuktighet i å trenge inn i takkonstruksjonen. Undertaket 
kan være diffusjonstett eller diffusjonsåpent, avhengig av 
konstruksjonen. BMI fører et bredt utvalg av undertak, 
se side 34.

Hvilket uttrykk ønsker du at huset skal ha?
Farge og profil på taket gjør noe med hele inntrykket av 
huset. Husk at taket skal stå i stil med både hustypen og 
fargen på ytterveggene.

Skal du først bytte taket er det også viktig å tenke 
på detaljene. Takrenner finnes i en rekke ulike farger, 
og kan løfte uttrykket på huset enda et hakk. 
I tillegg gjør det seg ekstra godt dersom du velger 
beslag, pipe- og luftehatt som matcher.
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Bare fordeler, ingen ulemper!
Med AeroDek takpanner er du garantert et tett og solid tak i mange tiår. 
AeroDek er en uslåelig kombinasjon av ekstrem slitestyrke og elegant design. 
Det er uknuselig og motstår vind med orkan styrke. I tillegg bidrar det til å gi huset 
et flott utseende. AeroDek finnes i fire designvarianter og totalt ti ulike farger. 

Uknuselig og korrosjonsbeskyttett
AeroDek takpanner er bygget opp av flere lags beskyt-
telse. Dette gir en robust overflate, god fargebestandighet
og sikkerhet mot korrosjon. Resultatet er et lett, men 
råsterkt takprodukt som motstår alle slags vær- og 
klimaforhold. Montering skjer ved at takpannene 
legges på lekter og festes med BMI skruer eller coilspiker. 
Den spesielle innfestingen gjør at AeroDek takpanner 
ikke lar seg rikke verken av storm eller orkan. Det gir 
trygghet for et tett tak i mange tiår. 

Opptil 40 års produktgaranti
BMI Norge gir hele 40 års produktgaranti på AeroDek 
Tradition Plus og Robust Plus. AeroDek Unique Plus, 
Quadro Plus og Tradition har 30 års produktgaranti.

Til nybygg og rehabilitering
AeroDek egner seg like godt til rehabilitering av gamle 
tak som til nye hus. Takpannene kan legges direkte på 
gammelt undertak, som for eksempel shingel. 
AeroDek kan legges på tak med fall helt ned til 8°. 
(10° for AeroDek Robust Plus og Quadro Plus).

Enkelt å transportere
AeroDek har lav vekt og tar liten plass. 
Én pall AeroDek er nok til 150 m2 tak. Det betyr enkel 
transport til byggeplassen og lavere miljøbelastning.

Stor bredde og komplett tilbehørsprogram
AeroDek leveres i fire design og ti forskjellige farger.
Alt tilbehør produseres etter samme resept som tak-
pannene og leveres i alle fargevarianter.

• Stor styrke og lav vekt
• Rask og enkel montering
• Tåler alle aktuelle snølaster, 2100 kg/m2

• Kan legges på tak med fall ned til 8°
• Velegnet både til nybygg og  rehabilitering
• Uknuselig, orkansikkert og korrosjonsbeskyttet

Én pall AeroDek er 
nok til 150 m2 tak!
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AeroDek
Skapt for et langt liv i all slags vær!

AeroDek Unique Plus
Elegant og eksklusivt
Unique Plus er noe av det mest eksklusive og stilfulle du 
kan ha på taket. Platene har samme premium stålkvalitet 
som Tradition Plus. Overflaten er belagt med slagsterk 
pulverlakk, med høyglanset eller matt overflate. Leveres 
også med ekstra lyddemping som Unique Plus Acoustic.

AeroDek Robust Plus
Robust og særpreget profil
Robust Plus er slitestyrke og design i skjønn forening. 
Den har en særpreget struktur og profil som passer godt 
til moderne hus og hytter. Robust Plus er bygget opp på 
samme måte som Tradition Plus og har de samme solide 
egenskapene - og den samme garantien.

AeroDek Quadro Plus
Stilrent og trendy
Med Quadro Plus forenes funksjonalisme med et estetisk
uttrykk. Platene har en flat profil, med en elegant knekk som 
gir et karakteristisk utseende. Platene er fremstilt i premium 
stålkvalitet og er belagt med slagsterk pulverlakk. Leveres 
også med ekstra lyddemping som Quadro Plus Acoustic.

AeroDek Tradition Plus
Råsterk, vakker og tidløs
Med Tradition Plus får du et tak som er like solid som 
det er pent. Sterkt som stål, vakkert som naturstein og 
konstruert for å tåle alle slags påkjenninger. Platenes solide 
oppbygging med zinkmagnesium-belagt stål og mange 
lags beskyttelse, gir god fargebestandighet og sikkerhet 
mot korrosjon.
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Les mer på side 13

AeroDek Tradition
Klassisk og trygt
Tradition er et prisgunstig og solid alternativ. Takplatene 
består av galvanisert stål som er beskyttet med aluzink og 
knust stein. AeroDek Tradition leveres i tre klassiske farger, 
alle med rot i norske hustradisjoner. 30 års produktgaranti.
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Les mer på side 29

Les mer på side 21

Les mer på side 17

Les mer på side 25
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Garantert holdbarhet
BMI AeroDek oppfyller alle krav til værbestandighet, korrosjonsbeskyttelse, brannegenskaper, 
vindpåkjenninger, tetthet og fargeekthet. Alt tilbehør er tilpasset takpannene og gir garanti for 
et godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer. AeroDek Tradition Plus har Teknisk Godkjenning 
fra Sintef Certification. BMI Group er som produsent sertifisert av BCCA etter ISO 9001. 

TG 2029
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Tradition Plus
Kullsort
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AeroDek Tradition Plus
Råsterk, vakker og tidløs

Tradition Plus - Teglrød Tradition Plus - KullsortTradition Plus - Rød antikk Tradition Plus - Grå antikk

Velger du Tradition Plus får du et tak som er like solid som det er pent. Sterkt som stål og vakkert 
som naturstein. Oppbygging av platen består av en kjerne av zinkmagnesium belagt stål og flere 
lags beskyttelse, noe som gir en robust overflate med god fargebestandighet og den beste sikker-
heten mot korrosjon. Tradition Plus leveres i fire klassiske fargevarianter. 

Tekniske data - Tradition Plus

Totalmål:  ...................................................  1325 x 415 mm
Dekkende mål:  ..........................................  1260 x 369 mm
Lekteavstand bærelekt:  .......................................  369 mm
Dekkevne pr. plate ...................................................0,46 m2

Vekt:  .....................................................................6,7 kg/m2

Minste takvinkel:  .............................................................. 8˚
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1. Klar akryl
2. Granulat
3. Farget akryl
4. Polyuretan primer 
5. Zinkmagnesium
6. Stål
7. Zinkmagnesium
8. Primer

AeroDek Tradition Plus
Tradition Plus er en takpanne i premium kvalitet.
Oppbygging av platen består av flere lag. Stålpannene 
er belagt med rustbeskyttelse av zinkmagnesium 
250 g/m2, solid primer over og under, overflate med 
farget akryl og steingranulat med klar akryl på toppen.

TG 2029
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Tradition Plus
Rød antikk

Hvilket AeroDek-tak kler huset ditt best? 
Sjekk takplanleggeren på bmigroup.com!
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Tradition Plus, TeglrødTradition Plus, Grå antikk

BMI AeroDek   |   Tradition Plus

Tradition Plus
Kullsort
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Robust Plus
Pepperstone
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AeroDek Robust Plus
Robust og særpreget profil

Robust Plus - Grå antikkRobust Plus - Pepperstone

Med AeroDek Robust Plus får du slitestyrke og design i skjønn forening. Stilrent og moderne, 
med et unikt utseende som passer ekstra godt til hus med minimalistisk og moderne stil. 
Oppbygging av platen består av en kjerne av zinkmagnesium belagt stål og flere lags beskyttelse, 
noe som gir en robust overflate, god fargebestandighet og den beste sikkerheten mot korrosjon.

Tekniske data - Robust Plus

Totalmål:  ...................................................  1290 x 360 mm
Dekkende mål:  ..........................................  1230 x 320 mm
Lekteavstand bærelekt:  .......................................  320 mm
Dekkevne pr. plate ...................................................0,39 m2

Vekt:  .....................................................................7,1 kg/m2

Minste takvinkel:  ............................................................ 10˚
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Premium stålkvalitet med
zinkmagnesium 250g/m2

AeroDek Robust Plus har samme solide oppbygging 
som Tradition Plus. Se illustrasjon på side 13.



18

Robust Plus
Pepperstone
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Robust Plus, Grå antikk Robust Plus, Pepperstone

BMI AeroDek   |   Robust Plus

Robust Plus
Grå antikk
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Unique Plus
Matt grafitt
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AeroDek Unique Plus
Elegant og eksklusivt

Unique Plus - Matt sort Unique Plus - Matt teglUnique Plus - Sort Unique Plus - Matt grafitt

Med Unique Plus får du den ideelle kombinasjon av holdbarhet og elegant design. Platene er 
bygd opp på samme måte som Tradition Plus, men har høyglanset eller matt overflate av slagsterk 
pulverlakk. Det eksklusive og stilfulle utseendet gir taket kontrast og liv. Unique Plus leveres også 
med et patentert lyddempingssystem på undersiden under navnet Unique Plus Acoustic. 

Tekniske data - Unique Plus

Totalmål:  ...................................................  1325 x 415 mm
Dekkende mål:  ..........................................  1260 x 373 mm
Lekteavstand bærelekt:  .......................................  373 mm
Dekkevne pr. plate ...................................................0,46 m2

Vekt:  .....................................................................5,5 kg/m2

Minste takvinkel:  .............................................................. 8˚
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AeroDek Unique Plus
Unique Plus er en takpanne i premium kvalitet.
Oppbygging av platen består av flere lag beskyttelse. 
Stålpannene er belagt med rustbeskyttelse av 
zinkmagnesium 250 g/m2, solid primer over og under, 
og overflate belagt med slagsterk pulverlakk.

1. Pulverlakk
2. Polyuretan primer
3. Zinkmagnesium
4. Stål
5. Zinkmagnesium
6. Primer
7. Ev. lyddemping
    (Acoustic)
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Unique Plus
Sort
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Unique Plus, Matt sortUnique Plus, Matt grafitt

BMI AeroDek   |   Unique Plus

Unique Plus
Matt tegl
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Quadro Plus
Matt sort

• Uknuselig 
• Korrosjonsbeskyttet
• Orkansikkert
• Svært lang levetid
• Lav vekt – kun 7,2 kilo per m²
• Enkelt å transportere
• Enkel og rask montering
• Kan legges ned til 10° takfall
• Mininalt vedlikeholdsbehov
• 30 års produktgaranti
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AeroDek Quadro Plus
Stilrent og trendy

Quadro Plus - Matt sortQuadro Plus - Matt grafitt

AeroDek Quadro Plus er et trendy tak med moderne og stilrent design. Platene har en flat 
profil, med en elegant knekk som gir et karakteristisk utseende. Quadro Plus er like elegant 
som det er slitesterkt. Det er uknuselig, korrosjonsbeskyttet og motstår vind med orkan styrke. 
AeroDek Quadro Plus leveres også med ekstra lyddemping under navnet Quadro Plus Acoustic.

Tekniske data - Quadro Plus

Totalmål:  ...................................................  1306 x 419 mm
Dekkende mål:  ..........................................  1250 x 399 mm
Lekteavstand bærelekt:  .......................................  398 mm
Dekkevne pr. plate ...................................................0,50 m2

Vekt:  .....................................................................7,2 kg/m2

Minste takvinkel:  ............................................................ 10˚
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AeroDek Quadro Plus
Quadro Plus er en takpanne i premium stålkvalitet.
Oppbygging av platen består av flere lag beskyttelse. 
Stålpannene er belagt med rustbeskyttelse av 
zinkmagnesium 250 g/m2, solid primer over og under, 
og overflate belagt med slagsterk, matt pulverlakk.

1. Pulverlakk
2. Polyuretan primer
3. Zinkmagnesium
4. Stål
5. Zinkmagnesium
6. Primer
7. Ev. lyddemping
    (Acoustic)
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Quadro Plus
Matt grafitt
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Quadro Plus, Matt grafitt

BMI AeroDek   |   Quadro Plus

Quadro Plus
Matt grafitt
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Tradition
Kullsort
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AeroDek Tradition
Et klassisk og trygt takvalg

Tradition - Kullsort Tradition - Rød antikkTradition - Grå antikk

AeroDek Tradition med sitt klassiske utseende, forener de estetiske krav med mange fordeler. 
Et lett, uknuselig tak som leveres i tre klassiske farger, alle med rot i norske hustradisjoner. 
Velg den fargen som passer best til huset ditt. Lett, robust og motstandsdyktig.

Tekniske data - Tradition

Totalmål:  ...................................................  1325 x 415 mm
Dekkende mål:  ..........................................  1260 x 369 mm
Lekteavstand bærelekt:  .......................................  369 mm
Dekkevne pr. plate ...................................................0,46 m2

Vekt:  .....................................................................6,7 kg/m2

Minste takvinkel:  .............................................................. 8˚
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1. Klar akryl
2. Granulat
3. Farget akryl
4. Aluzink 
5. Stål
6. Aluzink

AeroDek Tradition
Oppbygging av platen består av aluzink belagt
stål, farget steingranulat og akrylbelegg.

Tradition, Grå antikk
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Møne buet, 3 modul
Dekkende lengde 1200 mm.

Møne Y, start og slutt
Benyttes i overgang mellom buet 
møne og valm.
To takvinkler: 25° og 30°.

Gavlbeslag, kort 
Dekkende lengde som plate.

Møne rett
Dekkende lengde 1150 mm. 
Møne-valminndekning for fall
fra 10° til 18-20°.

Valm, slutt
Benyttes på valm slutt i kombinasjon
med møne buet og møne Y.

Overgangsbeslag, side 
Dekkende lengde 1100 mm.

Møne buet, Møne start og Møne slutt
Dekkende lengde 400 mm.

Gavlbeslag 
Dekkende lengde 1100 mm.

Reparasjonssett
Maling, strø og lakk til reparasjon av 
skader på taket.

Møne T
Til sammenføyning av møner som møtes 
i samme høyde og danner en T.

Overgangsbeslag front
Lengde 1250 mm.
Løskant
Overgang mur/beslag. Lengde 1000 mm.

Tetningslist for kilrenne og 
Mønelist m/tape
Tetter og lufter. 
Lengde 1000 mm.

Figaroll Plus
Møneventilasjonsrull med butyltape. 
Bredde 280 mm. Lengde 5 m.
Farger: sort og rød.

SluttStart

Høyre

Venstre

Venstre

BMI AeroDek
Komplett tilbehørsprogram til alle varianter

Venstre Høyre

Høyre

Vi leverer komplett tilbehørsprogram til alle AeroDek profiler 
og fargevarianter. Alt tilbehør er tilpasset takpannene og 
gir garanti for godt utseende og sikkerhet mot lekkasjer. 
Tilbehøret produseres etter samme strenge resept som 
takpannene.
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Kombi takhatt
Benyttes til mekanisk 
eller naturlig ventilasjon 
og soilutlufting. 
Leveres i tak-
pannenes varianter.
Kun til Tradition, Tradition Plus
og Unique Plus.
Tilkobling til rørdiam. 
160, 150, 130, 125, 110 og 100 mm.

Luftehatt for ventilasjon 
Leveres med gummimansjett. 
Tilkobling til rørdiam. 
160, 150,130, 125, 110 og 100 mm.

Leveres i tak-
pannenes profil.

Pipeinndekning
Komplett system: 6 beslag á 1,28 m, 
trekantlist, fugemasse, hjørnebeslag, 
selvklebende bånd, kniv, skruer og  plugger. 
Farger: sort, rød og grafitt.

Wakaflex tettebånd
Selvklebende, erstatter bly.
Farger: sort, teglrød og blygrå.
Bredde 280/560 mm, lengde 5 m.

Kilrenne-topp
Avslutning på toppen av kilrennen når 
takutbygget er lavere enn hovedtaket. 
Farger: sort og rød.

Kilrenne-skuff
Justerbar. Overgang fra kilrenne til tak- 
flate. Benyttes på høyre og venstre side. 
Leveres komplett. Farger: sort og rød.

Feieplatå
Monteres i bakkant av pipe.
Farger: sort, rød, grå og grafitt.

Stigetrinn og festeskinne
For adkomst til pipe, takbro og lignende. 
Øverste stigetrinn skal festes i fes-
teskinne. Farger: sort, rød, grå og grafitt.

Kilrenne, avslutning
Benyttes opp mot mønet. Gir en tett 
 avslutning ved overgang kilrenne og 
møne når mønene er i samme høyde. 
Farger: sort og rød.

Kilrenne, start
Benyttes ved takfot. 
Leder vann fra kilrenne og ned i takrenne. 
Farger: sort og rød.

Takbro/konsoll/festeskinne
Lengde 115 cm, byggelengde 105 cm. 
Farge: sort. Konsollene monteres i inn-
festingsskinne som festes til konstruksjonen. 

Soilhatt
Tilkobling til soilutlufting.
Gummimansjett er inkludert.

Leveres i tak-
pannenes profil.

Snøfanger og isstoppere
Gelender, lengde 108 cm, monteres på 
konsoller. Farge: sort, rød, grå og grafitt.

Isstoppere hektes på 
gelender. Farger: sort og rød

Festemidler
BMI skruer 35 og 55 mm er selvborende, 
stålkvalitet AISI 410. BMI coilspiker 15° 
demonterbar, stålkvalitet AISI 304.
Farger: sort, rød, grå, tegl og grafitt.

Kilrenne og tetningslist
Dekkende lengde 1150 mm. 
Farger: sort, rød.
Tetningslist lengde 1000 mm.

BMI AeroDek   |   Tilbehør
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Bli inspirert på

bmigroup.com
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Icobest takberegningsprogram
IcoBest er et takberegningsprogram som hjelper 
deg med å beregne hva du trenger til ditt tak. 
Med disse dataene kan du enkelt innhente pris-
tilbud fra din AeroDek-forhandler. 

Beregningsprogrammet viser 29 ulike taktyper.

Planlegg ditt nye tak
Vi hjelper deg i gang!
Et hustak har en tøff jobb. I løpet av et år  utsettes det for harde  påkjenninger som tung snø, 
issprengning,  snøsmelting, piskende regn og intens sol oppvarming. Storm og  orkan må det 
også kunne motstå. Har du bestemt deg for å bytte ut taket, er det flere avgjørelser du må ta 
stilling til før du setter i gang. På bmigroup.com finner du nyttige hjelpemidler, tips og inspirasjon!

Takplanleggeren
Hvilket AeroDek-tak kler huset ditt 
best? Velg husfarge, omgivelser og 
takfarge fra 13 forskjellige hustyper.

Monteringsfilm
Se hvordan et AeroDek-tak legges 
steg for steg, i levende bilder og med 
lettfattelige kommentarer. 
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AeroDek er enkelt og hurtig å legge. Platene legges på lekter og festes med  BMI skruer eller 
demonterbare BMI coilspiker. Taket lektes først nedenfra og opp, deretter legges AeroDek 
ovenfra og ned. Dette gir en behagelig arbeidsstilling, og du unngår å tråkke på platene. 

AeroDek pannene er lette å kappe og tilpasse, gjennomtenkte detaljer gir økt  sikkerhet og 
et flott utseende. Komplett leggeveiledning kan hentes hos forhandler, eller lastes ned på 
bmigroup.com. Der finner du også norsk monteringsfilm med lettfattelige kommentarer.

Montering
Raskt og enkelt

Betingelser for bruk
AeroDek Tradition, Tradition Plus og Unique Plus kan legges på takfall ned til 8°. 
AeroDek Robust Plus og Quadro Plus kan legges på takfall ned til 10°. 
Undertak skal benyttes, se tabell. 

TAKFALL UNDERTAK

8°-10° Bærende undertak med rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg med tette 
skjøter, f.eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. Alternativt på gammelt asfalt underlagsbelegg.

>10°-15°

Bærende undertak med rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg, 
f.eks. Icopal Super D, Ultra D eller Flexi D. 
Alternativt diffusjonsåpent undertak BMI Ventex Supra eller Diffex 
med bruk av tettebånd under sløyfene. Se egne leggeveiledninger.

>15°

Bærende undertak av rupanel eller plater, tekket med asfalt underlagsbelegg, 
f.eks Icopal Super D, Ultra D, Flexi D eller shingel.
Alternativt diffusjonsåpent undertak BMI Ventex Supra, Diffex eller Divoroll Top/Top RU. 
Se egne leggeveiledninger.

Ved lang tids eksponering av undertaket eller underlagsbelegget skal det benyttes tettebånd under sløyfene.
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AeroDek takpanner er sterke og holdbare, men du som huseier har likevel ansvar for å sjekke 
og vedlikeholde taket. Da kan du være trygg på at huset holdes tett i mange tiår fremover. 

Årlig ettersyn
Som en hovedregel bør taket inspiseres minst to ganger i 
året - vår og høst. Ligger det utsatt til, gjerne oftere.
Hver vår bør man undersøke om is eller snørydding har 
påført taket skader. Kontrollér spesielt om alle beslag er i
orden og om inntekkingene rundt piper, luftehatter o.l. er 
tette. Om høsten fjernes løv og annet rusk i takrennene.

Snørydding
Snø kan ryddes bort på vanlig måte med skuffe, måke 
eller brett. Unngå å skrape overflaten. La det alltid 
være igjen 15–20 cm snø på taket.

Fjerning av grønske
Ved forekomst av mose og grønske anbefaler vi bruk 
av middel mot dette. Følg bruksanvisning fra lever-
andøren og FDV dokumentasjon for AeroDek.
Dotter av mose på taket kan feies vekk med stiv kost.

Reparasjon av småskader 
Skulle det ved et uhell oppstå skade i platens overflate, 
utbedres den lett med AeroDek  reparasjonssett. 

AeroDek Tradition, Tradition Plus og Robust Plus: 
Pensle først stedet med akryl bindemiddel og strø 
deretter på granulatet. 

AeroDek Unique Plus og Quadro Plus: 
Sår i overflaten pensles med lakk.
 
Trå riktig
Bruk fottøy med stive gummisåler. Trå i pannens bølger 
og på det punktet hvor pannen har    kontakt med lekten 
under. AeroDek Quadro Plus: Ikke tråkk mellom lektene 
som bærer pannen.

Husk å sikre deg når du er på taket!

Vedlikehold
Slik bevarer du AeroDek-taket
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BMI Norge
Fjellhamarveien 52
1472 Fjellhamar

Kundeservice:
Tlf. 67 97 90 10
E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.com


