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Sun-Net AS ble etablert i 2014. Visjonen er å tilby 
de mest attraktive solcelleproduktene i markedet, 
samt tilby konsepter innen smart teknologi. 
Batteri/inverter/forvaltning.

Sun Net AS har i samarbeid med Skarpnes 
taksteinfabrikk utviklet solcelletakstein i betong. 
Fabrikken i Grimstad (Norge) er den første på 
verdensbasis hvor solceller integreres 100% i 
ordinær taksten.

Produksjonen er helrobotisert med høy kapasitet.
Sun-Net henvender seg til hele markedet i 
Skandinavia innen bolig og næring.

Sun-Net AS – SKANDINAVIA
Besøksadresse: Andøysløyfen 17, 4623 Kristiansand
Lageradresse: Industriveien 11, 4879 Grimstad
Tlf.: 00 47 924 94 333
E-mail: post@sun-net.no
www.sun-net.no

SKARPNES AS
Industriveien 11, Østerhus, 4879 Grimstad
Tlf. 00 47 37 25 88 00
E-mail: post@skarpnes.com 
www.skarpnes.com

TJB AB
Besøksadresse: Elisgatan 10, 53431 Vara, Sverige
Tlf.: 00 46 512 19959
Email : post@sun-net.se
www.sun-net.se
www.tjb.se

V. MEYER AS
Besøksadresse: Vallensbækvej 26–28, 2605 Brøndby, Danmark
Tlf.: 00 45 3379 3366
Email: post@sunnet.dk
www.sunnet.dk
www.vmeyer.dk 

SKANDINAVISK 
SMART TEKNOLOGI

Med røtter tilbake til 1919, er Skarpnes norges 
eldste taksteinsbedrift. I snart hundre år har 
bedriften vokst fra å være et lite lokalt støperi til  
å bli en moderne, automatisert industribedrift.

Gjennom fire generasjoner har familiebedriften 
Skarpnes hatt ett mål: å holde norske skråtak tette. 
Norge er et værhardt land. Sammenlignet med de 
fleste andre, har vi et vekslende klima gjennom de 
ulike årstidene. Og hvis prognosene er riktige, vil 
dette bli enda verre i årene som kommer.

Taket er den delen av huset som er mest utsatt for 
klimatiske påvirkninger. Et tett, robust tak er husets 
viktigste beskyttelse mot fuktighet og kulde.  
Da er det godt å vite at hvis du velger en av våre 
løsninger, får du tilgang til all den takkunnskapen vi 
har opparbeidet oss siden 1919.  
 
Alle våre tak har 30 års produktgaranti på tetthet, 
styrke og frostsikkerhet. Vi tilbyr deg alt til taket fra 
én leverandør. 

SKARPNES AS
Industriveien 11, Østerhus, 4879 Grimstad
Tlf. 37 25 88 00
E-mail: post@skarpnes.com 
www.skarpnes.com

PRODUKTER TILPASSET 
NORDISKE FORHOLD



SUN-NET LEVERER

Parallell koblet – Lav volt. Snekkeren kan montere steinene med faglig assistanse fra elektriker.

FLAT BETONGTAKSTEIN  
MED SOLCELLER  
 Solcelletaksteinen skiller seg fra andre løsninger på mange områder:
>  Estetisk 
>  Parallellkoblet 
>  Hele taket kan benyttes – i motsetning til store solcelle paneler
>  Solcelle steinene er en integrert del av taktekket 
>  Steinene har samme tetthet som ordinære takstein 
>  Rask montering 
>  Lav spenning 36 V PV Booster løser utfordringen med kabel tap 
>  Snekker monterer taksteinen med veiledning fra elektriker – fagarbeidere
>  Solcelletaksteinen har en reversdiode som smelter ved høy varme. Da slutter steinen å virke.

>  STEINENS DEKKBREDDE ER 30,3 CM

>  13 WP PR. STEIN

>  9–9,5 STEIN PR. M2 

>  STEINEN ER LAVVOLT <120V

>  LEKTEAVSTAND 35–37 CM VED BRUK AV SOLCELLESTEIN

>  STROPPET 4 STK. PR. PAKNING
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SUN-NET LEVERER

PV BOOSTER

SOLCELLE-
TAKSTEIN

INVERTER

BATTERI

STRØMSKAP

INVERTER
Inverteren sin oppgave er å omforme likestrømmen produsert av solcellene til
vekselstrøm som kan brukes i huset. Den kobles til husets elektriske anlegg 
via et overbelastningsvern i husets sikringsskap. Inverteren vil så automatisk 
forsyne systemet med kortreist solenergi så lenge det er dagslys. Sun-Net 
velger inverter tilpasset ditt solcelleanlegg.

BATTERI
For solcelletak med strømlagring benyttes Lithium-Ion batterisystem fra BYD
(Build Your Dreams). BYD er verdens største produsent av Lithium-Ion 
batterier. De leverer batterier til elektriske biler, busser og nå, ditt hjem.

Hjemmelagringsserien til BYD kalles B-Box-HV. Det er et modulbasert
batterisystem, med rask installasjonstid og mulighet for senere utvidelse.
I tillegg til rask installasjonstid, er B-box-HV nøye utvalgt med tanke på 
sin lange garantitid, meget sikker batterikjemi og tett samarbeid med 
inverterselskaper som Kostal.

Batteriet kobles direkte til egen batteriinngang på inverteren – Lading/
utladning styres automatisk av inverteren basert på solcelleproduksjon og 
husets energibehov. I pakkeprisen for solcelletak med strømlagring er det 
inkludert en B-box-HV som størrelsesmessig matcher solcelletaket.

SMARTHUS-LØSNING
Smarthus løsningen vi leverer fokuserer på å kontrollere varmekilder og 
varmtvann. Ca. 80% av en strømforbruket til en gjennomsnittsbolig går med 
til varmtvann og oppvarming. Noe av det unike med strømsparesystem er at 
det er konstant pålogget, en vil til enhver tid se hva dagens strømpriser er, 
det er det vi kaller sanntidsstyring. 

Det vil gjøre en mer bevisst på når det er tid for å bruke strøm og når det er tid 
for å spare strøm. Gjennom tilkobling til de nye automatiske strømmålerne 
(AMS) vil en ha mulighet til å se det totale strømforbruket til enhver tid, målt 
i så vel kwh som kroner og øre. Strømsparesystem styrer på tid, pris og effekt.

STRØMBRUK/
FORVALTNING
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NORSKPRODUSERT 
SMART TEKNOLOGI
Fremtiden er solenergi og vi i Sun-Net har løsninger for å utnytte denne energien. Løsningen er solcelle 
takstein som kombineres med Skarpnes Flat og gir taket et lekkert utseende samtidig som strøm produseres. 
Det kan legges solcelle takstein på hele eller deler av taket og taket blir like tett som ved ordinære takstein. 

Solcelleanlegg på taket vil normalt gi en reduksjon i årlig strømforbruk på mellom 25 og 40% for hver enkelt husstand.  
Produktet er en naturlig del av taktekket og får et estetisk og moderne preg. Og ved hjelp av batterier kan en lagre strøm 
til bruk senere. I den lyse årstiden kan men bli selvforsynt med strøm i flere måneder.

Tilbud
Kontrakt

Prosjekt-
ering

Søknad
Energi

selskapet

Stillas Rive
gammelt tak

Undertak/
Sløyfer/Lekter

Kabling/DC-DC 
boks

Takstein/
Solstein

Inverter/koble 
til strømnett

Dokumen-
tasjon+ + + + + + + + +

01. FORPROSJEKT 03. STRØMTILKNYTNING02. GJENNOMFØRING

Sun-Net
PROSJEKT PROSESS

Sun-NetSnekker



SOLCELLE TAKSTEIN PRODUKTER

Ta kontakt med Sun-Net for egne pakkepriser.
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PRODUKT LAGERVARE

Solcelletakstein Edelsort NOBB  56276133

PV Booster pr. kwp NOBB  56276114

Kabel pr kWp    NOBB  56276106

GARANTI
Inverter:  5 år
PV Booster:  5 år
Solcelletakstein:  10 år
Solcellesystemet:  25 år / 80% effektgaranti.

KOSTAL LAGERVARE

Inverter Kostal 4,2 hybrid pr. stk NOBB  56276042

Inverter Kostal 5,5 hybrid pr. stk NOBB  56276057

Inverter Kostal 7 hybrid pr. stk NOBB  56276061

Inverter Kostal 10 hybrid pr. stk NOBB  56276076

BATTERI LAGERVARE

BYD batteri NOBB  56276125

BRYTER LAGERVARE

DC bryter pr. stk NOBB  54538472

SOLIS LAGERVARE

Inverter Solis 6 kmp pr. stk NOBB  56276080

Inverter Solis 10 kmp pr. stk NOBB  56276095

NORMALSTEIN

INVERTER

BATTERI BYD

DC BRYTER

Byggelengde .............35 - 37 cm
Byggebredde...................30,5 cm
Vekt pr. stk ............................ 5,2 kg 
Vekt pr. pkn .................ca 20,8 kg
Antall pr. pkn .........................4 stk
Antall pr m2 .............................. 8,92 
Antall pr. pall .................... 168 stk
Vekt pr. pall .................. ca 874 kg

FREMTIDEN ER 
SOLENERGI!



2 STK RØR FRA TAK 
NED TIL PV BOOSTER. 
3-6KW=45MM
9-12KW=70MM

2 STK RØR FRA 
PV-BOOSTER TIL 
INVERTER
3-6KW=45MM
9-12KW=70MM

SNEKKER:
RIKTIG DIMENSJONER OG PLASSERING AV  
KABLER. GJENNOMFØRINGEN FRA TAKET OG 
FRA PV BOOSTEREN TIL INVERTER MÅ FØLGE 
PROSJEKTERINGEN FRA SUN-NET. 

INVERTERBRYTER STRØMSKAP

PV BOOSTER

SOLCELLE LEGGEANVISNING

1.  Kabelføring: Det må lages kabelføringer til boks som er  
 plassert på loft (topp etasje). Kablene er 10 mm2. Størrelsen på  
 anlegget avgjør hvor mange kabler som skal igjennom og  
 dermed størrelsen på gjennomførings røret.
2.  Når du skal starte montering av solcelletakstein, må taket være  
 ferdig lektet. Lekteavstanden er 35 til 37 cm.
3.  Lektene og sløyfene må være dimensjonert til 36 mm X 48 mm.  
 Dette for å optimalisere luftingen.
4.  Kablene festes på lektene med kramper eller lignende.  
 Kablene festes i henhold til tegninger.
5.  NB! Kontaktene på kabelen må sentraliseres mellom steinene.

>  Lekteavstanden må være minimum 350 mm, 
 kan maksimalt være 370 mm.
>  Sløyfe- og lektestørrelse skal være 36 mm x 48 mm.
>  Det skal brukes møneskrubrakett.
>  Ventilasjonslist ved takfot skal brukes.

Plassering av solsteinen
>  Det skal alltid følges utlevert prosjektering utført  
 av Sun-Net AS.
>  Solstein plasseres lengst mulig opp mot møne i henhold 
 til prosjektering fra Sun-Net AS.
>  Utstyr som stigetrinn og snøfanger skal ikke monteres 
 oppå solsteinen.
>  Øverste rad mot møne skal ikke være med solstein.
>  De to nederste radene skal ikke være med solstein.
>  Det skal alltid være en rad mellom installert utstyr  
 på taket og montert solstein.

Grensesnitt mellom Sun-Net og taktekker/snekker
>  Sun-Net gjør prosjekteringen med plassering av solstein  
 og tar hensyn til eventuelle hindringer på taket.
>  Sun-Net gjør klart kabelnettet før taksteinleveringen  
 skjer.
>  Sun-Net bistår i starten med en veiledning i  
 solsteinmonteringen.
>  Sun-Net gjør den elektriske installasjonen.
> Den elektriske installasjonen består av
 >  Trekke kabel til PV-booster
 >  Oppkobling av PV-booster
 >  Trekke kabel til inverter
 >  Oppkobling av inverter
 >  Trekke kabel til strømskapet
 >  Oppkobling og ferdigstillelse av anlegget
>  Taktekker/snekker utfører jobben på taket med å legge  
 takstein, både med og uten solcelle.

Lekt

kabler

Solstein

SUN-NET + SKARPNES = SOLENERGI > 1110

6.  Monter koblingsboksen (stringbox eller PV Booster) på loft.
7.  Fest kablene i koblingsboks.
8.  Lag nytt gjennomføringsrør til sikringsskap.  
 Hver kabel er 4 mm2.
9.  Monter inverter på egnet sted. Nærmest mulig strømskap.
10.  Monter DC bryter
11.  Det opprettes egen kurs til solcelle anlegget
12.  Systemet kobles til strømskap.
13.  Når alt er koblet sammen, slåes anlegget av med DC bryteren.
14.  Snekkeren kan plugge i solcelletaksteinene og montere  
 resten av taksteinene. 



DATABLAD
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ELEKTRISK DATA (STC)
Nominell effekt 13W
Nominell volt 42V
Nominell strøm 0,31A
Åpen krets spenning 48V
Kortslutnings strøm 0,335A
Temperatur koeffisient -0,40%/K

Elektrisk data er gjennomsnittlige verdier (+/-5%), målt på Standard Test Conditions (STC):  
1000W/m2, 25°C, AM 1,5. (referanse måling er bekreftet av Fraunhofer ISE Freiburg, Germany.)

SYSTEM DATA
Nominell effekt per tak område 130W/m2
Maksimal system spenning < 120 V (lavvolt)

Solsteinen tåler opp til 400V, men for sikkerhetsmessige grunner vil system spenningen alltid 
være under 120V, som er en internasjonal standard for sikker lav spenning (SELV). 

MEKANISK DATA
Dimensjoner 420 mm x 330 mm x 25 mm installasjon av 9,5 stk/m2

Vekt 5,3 kg
Mekanisk last 5400 Pa, sikker mot hagl og snølast
Omgivelsestemperatur -400 til + 85°C
Taksteins materialet Betong
Solcelle celler Monocrystalin silikon solcelle
Glass 3.2mm strukturert temperert solcelle glass 
Kabel 2x0.75mm2 dobbel isolert solcelle kabel 
ref. EN 50618 / Type H1Z2Z2-K 2x4mm2 solarkabel i henhold til PV1F-standarden
Konnektorer Dual pole-plug for rask og sikker tilkobling.   

Autarq-busskabel må brukes til sammenkobling av 
solcelletaksteinen

GARANTI OG SERTIFISERING
Produkt garanti 5 år
Effekt garanti Etter 25 år minimum 80% av oppgitt effekt
Standard IEC 61215, IEC 61730, CE
Hagl beskyttelse Klasse 5 (ekstra kraftig hagl)
Brann sikkerhet Følger VDE 0100-712 på grunn av lav spenning < 120V
Resistanse mot flamme Klasse B i følge EN 13501-1

Foreløpige data 08/2019 - kan endres uten varsel



HISTORIEN
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Skarpnes er en familiedrevet taksteinsbedrift med røtter tilbake til 1919. Vi er eneste helnorske 
leverandør av alt du trenger til taket. Vi kjenner det norske markedet og vi har produkter som er 
tilpasset norske værforhold og byggtekniske krav. Velger du undertaksløsning og taktekke fra 
Skarpnes gir vi deg systemgaranti. 

VELG NORSK > VELG SKARPNES!

HELNORSK SIDEN 1919

I 1738 startet Harald Groll teglverk 
på Skarpnesmoen. Groll var en 
foretaksom mann. Mens han 
bodde i Vrengen oppdaget store 
forekomster av uvanlig god leire på 
Skarpnes. På den bakgrunn startet 
han teglverk.

6. september 1989 er til nå den 
mest betydningsfulle merkedagen 
i Skarpnes sin historie. Da ble 
en av Europas mest morderne 
taksteinsfabrikker etablert 
i Grimstad. Og det er den fortsatt.

I 1919 ble Skarpnes Cementstøperi 
bygget. To år senere kom Jens Tveite 
og sønnen Sigvart Kristian den lange 
veien fra Hægeland for å overta 
driften. Sigvart kjøpte bedriften for 
40.000 kroner.

I 1956 ble den første 
taksteinmaskinen montert på 
Skarpnes. Helt siden oppstarten 
hadde de ansatte strøket takstein 
for hånd – 400-500 stein om dagen.

I 2015 ble produksjonen 
effektivisert med et nytt og 
moderne pakkeanlegg.

I 2019 ble en ny moderne 
flat takstein lansert. Det ble 
også investert i en helt ny 
produksjonslinje og pakkeri. 
Skarpnes bemerker seg igjen 
som en ledende leverandør av 
takstein.

I 2020 starter Skarpnes,  
i samarbeid med Sun-Net, 
produksjon av solcelletakstein. 
Steinen kan suppleres med 
Skarpnes Flat.

I 1976 var produksjons-
kapasiteten økt til 
10.000 takstein om 
dagen. Blandeposessen 
og produksjonen ble 
helautomatisert.

1738 1989

1919

1956

2015

2019

2020

1976



FLAT BETONG FORMDELER
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FARGE LAGERVARE

Edelsort UV+/IR+ NOBB  54538472

Setersort matt UV+ NOBB  54538286

Fjellgrå matt UV+ NOBB  54537904

Skifer ubehandlet NOBB  54537518

PALLER ANFØRES IKKE
Oppdatert leggeanvisning på www.skarpnes.com. 

NORMALSTEIN

Byggelengde .............35 - 37 cm
Byggebredde...................30,5 cm
Vekt pr. stk ............................ 5,2 kg 
Vekt pr. pkn .................ca 20,8 kg
Antall pr. pkn .........................4 stk
Antall pr m2 .............................. 8,92 
Antall pr. pall .................... 168 stk
Vekt pr. pall .................. ca 874 kg

FARGE FLAT

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55344005

Setersort matt UV+ NOBB  55344013

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55343994

Skifer ubehandlet NOBB  55343986

MØNESTEIN FLAT  

Byggelengde ............................... 42 cm
Vekt pr. stk ...................................4,8 kg
Antall pr. løpemeter ..............2,4 stk
Pall  .................................................... 60 stk

FARGE FLAT

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55344043

Setersort matt UV+ NOBB  55344058

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55344032

Skifer ubehandlet NOBB  55344024

ENDEMØNE

Byggelengde ............................... 23 cm
Byggebredde..................... 23 - 25 cm
Vekt pr. stk ...................................4,8 kg

FARGE FLAT

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55398136

Setersort matt UV+ NOBB  55398140

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55398121

Til reparasjon av skader/riper i overflaten.

REPERASJONSSETT

Vekt pr. stk ........................ 0,4 kg
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FARGE FLAT

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55387572

Setersort matt UV+ NOBB  55387583

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55387564

Skifer ubehandlet NOBB  55387526

Konsollstein tilpasset Skarpnes konsoller/stigetrinn.

KONSOLLSTEIN 
FLAT  

Vekt pr. stk ............................ 5,2 kg 

FARGE FLAT

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55344081

Setersort matt UV+ NOBB  55344096

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55344077

Skifer ubehandlet NOBB  55344062

T-MØNE FLAT

Byggelengde ............................... 33 cm
Byggebredde........................23-25 cm
Vekt pr. stk ...................................7,5 kg.

FARGE LAGERVARE

Edelsort UV+/IR+ NOBB  55407921

Setersort matt UV+ NOBB  55407917

Fjellgrå matt UV+ NOBB  55407902

Skifer ubehandlet NOBB  55407898

Rund vindskistein. Brukes på gavl i steden for gavlstein. Den er uavhengig av høyre og venstre.  Skråkuttes oppe ved møne.

VINDSKISTEIN

Byggelengde  .......................33-37 cm
Byggebredde  ............................  13  cm
Vekt pr. stk  ..................................4,1 kg
Antall pr. pall  ...........................148 stk
Antall pr. løpemeter . ............... 3 stk
Forpakning  .............................4  pk



FLAT BETONG TILBEHØR
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VARENAVN FLAT 32 CM

Innfestepakke 125 cm NOBB  30193445

Stigetrinn

Sort NOBB  55349098

Galvanisert (lakkert) NOBB  55349083

STIGETRINN

Antall pr. kasse .................. 12 stk
Antall pr pall ..................... 144 stk

VARENAVN FLAT 32 CM

Gelender, 2-rørs gelender, lengde 120 cm

Sort NOBB  30207245

Galvanisert (lakkert) NOBB  43686186

SNØREKKVERK  
2 RØR

Antall pr pall ..................... 204 stk

VARENAVN FLAT

Grå NOBB  55348595

Sort NOBB  55348614

For lufting av kloakk og ventilasjon.
Inkl. flexislange og gummimansjett. Flexislange ned til 160/130/125/110/100. 
Gummimansjett for tetting av gjennomføring i undertak.
Isolert.

TAKHATT HV  
15 X 15

VARENAVN FLAT

Stormklips, dimensjon 45x52 NOBB                  55275965

êMARKEDETS BESTE STORMKLIPS!

STORMKLIPS FLAT

Antall pr. pakke .......................250 stk
Antall pr. pall .............................200 pk.

VARENAVN FLAT

Mønebånd/skrue m/pakning/brakett/skjøtestykke NOBB  55401636

13 mønebøyler
13 møneskruer
9 braketter
1 mønebånd

MØNESYSTEM 5M
FLAT

FARGE LAGERVARE

Sort NOBB  55350324

Galvanisert NOBB  55350332

GAVLBESLAG 1,2 M

VARENAVN FLAT

Konsoll for snørekkverk til feste av snøfanger, 2 rør

Sort NOBB  51012012

Galvanisert (lakkert) NOBB  51205015

KONSOLL FOR  
SNØREKKVERK

Antall pr. kasse .............20 stk
Antall pr pall ...............400 stk

VARENAVN FLAT

Ventilasjonslist Antrasitt 30/80 1 m NOBB  52846182

For ventilasjon og lufting av taket.

VENTILASJONSLIST

Antall pr. kartong ............... 50 stk
Pall ................................... 600 stk
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1. Vannbordbeslag
2. Lekter
3. Ventilasjonslist
4. Sløyfer
5. Undertak
6. Pannebord
7. Takrennekrok 
   med fremforing
8. Loddlinje

Noe mindre
med takvinkel
over 40o

40 mm

375 – 385 mm

Lekteavstand

(max 370 mm*)

Lengde å fordele

 
 

1
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Møne

Randsone
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VIKTIG I FORBINDELSE MED 
LUFTING OG MØNELØSNING

> Mønet er et punkt på taket hvor utlufting og beskyttelse 
 av undertak mot inndriv av nedbør er viktig. 
> Bruk Skarpnes Mønesystem, dette inneholder mønebøyle,
 brakett, møneskruer og månebånd. Dette for å oppnå best 
 mulig utlufting og enkel justering av høyde på mønekam. 
> Høyden på mønekammen justeres under monteringen av 
 braketten, denne varierer i henhold til sløyfe og 
 lektetykkelse. 
> Bruk ventilasjonslist.

Tabellen gir en pekepinn på hvor høy mønekammen skal være 
basert på 23 mm sløyfe og 30 mm lekte. Mønesteinen skal ligge 
an på mønekammen og mønebøylen skal ligge an på steinen. 
Dimensjon på mønekam er 36x48 mm. Ved montering av  
solcellestein benyttes 36 mm x 36 mm sløyfe og lekte.  
Tilpass høyde på mønekam når du legger solcelleanlegget.
NB! Måling av mønekam baseres på toppsperre til topp- 
mønekam.  

Takvinkel        Ca. høyde på  
mønekam

22°                   14,5 cm
30°                 13 cm
40°                  13 cm
50°                 12 cm
60°                   11 cm

Normale forhold

Takvinkel   
Største  

Lekteavstand
Omlegg

Antall stein  
pr. m2

28°                  370 mm 50 mm              9,00
27°                  365 mm 55 mm              9,15
25°                  360 mm 60 mm              9,30
23°                 355 mm 65 mm              9,40
22°                  350 mm 70 mm              9,55

Det er viktig å ta spesielle forhåndsregler for å få et tettest mulig 
tak. Under 22° og i vindutsatte områder skal det være  bærende 
undertak. I værharde strøk økes overlapp med 2 cm.

Minste tillatte sløyfe-
høyde er 23 mm

INNFESTING
Randsone bredde regnes slik: Ved gavler = 0,1 x lengde på tak. Ved 
møner og takfot = 0,1 x bredde på tak. Det samme gjelder for kvist og 
valm. Det er spesielt i takets randsone og  gjennomføringer at forankring 
er viktig. Se innfestningsblad NBI 544.101 eller på www.skarpnes.com

Utlegging av Skarpnes Flat 4 pak.

Raft/takfot

Møne

Legging møne 
Mønestein legges butt i butt. Bruk mønebøyle i hver skjøt. 
Bruk møneskrubrakett. Mønebordets dimensjon tilpasset 
møneskrubrakett er 36x48 mm, dette sikrer også lufting i møne.

2,3 cm5,0 cm

Ved vegg/gavl
Ved bruk av vindski og vannbord eller tilsvarende skal det brukes 
en skottrenne/gavlrenne langs vindski for å fange opp inndriv av 
vann i gavl.

Ved bruk av Skarpnes sitt gavlbeslag kan det monteres på to 
måter, ved åpen eller lukket renne. 
Ved bruk av Skarpnes gavlbeslag settes vindskibord 85 mm over 
topp sløyfe.

Ved takfall 19o – 21o må det tas ekstra hensyn med undertak.  
Skarpnes Asfalt 700 SK2 med sløyfetetting må benyttes.

Avslutning gavl/vegg

Mønebøyle

• VED LEGGING AV TAKSTEIN MED SOLCELLE, SE EGEN LEGGEANVISNING FRA SUN-NET AS

• KONTROLLER AT RETT STEIN ER MOTTATT FØR STEINEN LEGGES PÅ TAKET

• UJEVNHETER I TAKFLATEN MÅ RETTES OPP

• VED LANGE TAKFLATER (OVER 7M) ANBEFALER SKARPNES BÆRENDE TAKTRO  
 MED UNDERTAKSBELEGG. FORØVRIG HENVISER VI TIL UNDERTAKSLEVERANDØR.

• NEDERSTE LEKTE MONTERS SLIK AT LODDLINJEN (RØD STIPLET LINJE) GÅR  
 PARALLELLT MED BAKKANT TAKRENNE

• HVER STEIN LEGGES SÅ TETT SOM MULIG

• SKARPNES FLAT TAKSTEIN SKAL LEGGES I FORBAND. DVS MED EN HALVSTEIN  
 FORSKYVNING FRA RAD TIL RAD

• KUTTESTØV FJERNES UMIDDELBART

• VENTILASJONSLIST MED TAKFOT SKAL BENYTTES 

•  VED MØNE SKAL MØNEBRAKETT BENYTTES

LEGGEANVISNING



22 SUN-NET + SKARPNES = SOLENERGI > 23

Gavlbeslag lukket renne

Gavlbeslag åpen renne
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Ved åpen renne kan det med fordel monteres fuglelist langs 
sløyfe ved gavl.

Beskrivelse       Flat Møner
Totallengde 420  420
Totalbredde 330 250
Byggelengde 370* 420
Byggebredde 303  250  
Vekt 5,2  4,5

Vekter og antall normalstein/solcelletakstein
Antall pr. m2 * 9 stk
Vekt pr. m2 47 kg
Antall stein pr. pall 168 stk
Antall m2 pr. pall*   18,7 m2

Vekt pr. pall    874 kg
* Ved maks lekteavstand 370 mm

Monteringsanvisning for tilleggsutstyr følger normalt med  
produktet. Se ellers informasjon på vår hjemmeside 
www.skarpnes.com

TEKNISK DATA

Flat betong takstein leveres stroppet med 4 stein i hver pakke. 

EGENSKAPER 

Kalkutslag >  På ny betongstein uten belegg vil det i mer eller 
mindre grad oppstå kalkutslag på overflaten som en naturlig del 
av herdeprosessen. Den kjemiske reaksjonen er bare av estetisk 
karakter og har ingen innvirkning på kvaliteten. Kalken brytes ned 
i løpet av 2 - 4 år og taket får da den fargen det skal ha. Dette gir 
derfor ingen rett til reklamasjon. 

Farge  > Alle våre takstein er gjennomfarget med jernoksyd. Denne 
fargen er lysbestandig og holder hele taksteinens levetid. 

Edel belegg > Er tilsatt UV-stabilisator som gjør overflaten 
blankere, og forlenger levetiden i forhold til tradisjonelt belegg. 

Antikk > Ved legging av antikk stein er det viktig å blande stein fra 
alle paller for å få et godt fargespill. 

Punkter for gode gradrenneløsninger
> Gradkantbeslag
> Maks overheng takstein på 1 cm
> Understøtting av takstein
> Snøstopper for takstein
> Gradtetting

LEGGEANVISNING

SOLSTEINEN HAR DE SAMME 
EGENSKAPENE SOM EN 
ORDINÆR TAKSTEIN NÅR 
DET GJELDER VANNTETTHET 
OG ESTETIKK, SAMTIDIG SOM 
DE LAGER STRØM.
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