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    Art:20-0050 och (20-0051) 
Innehåll: 
100 ml  Sikaflex vit 291 
30 ml Sika Primer 206 
4  st Z-profil aluminium 
8 st Bult M8x20 mm 
8 st Låsmutter M8  
8 st Planbrickor 
1 st Gummilist, distans 
1 st Kabelgenomföring 
5m Kabel 2x2,5mm2 
 
Monteringsbeskrivning. 
Börja med att skruva fast vinkelkonsolerna i solpanelens ram ( en i varje hörn) välj sedan ett lämpligt 
utrymme på taket där solpanelen skall placeras, tag hänsyn till var kabeln kommer att hamna under 
taket, lämpligast är att dra kabeln i garderob eller ett skåp.  vinkelkonsolerna kan med fördel skjutas i 
sidled om detta är nödvändigt p.g.a hinder i form av beslag el.dyl.  
Skruva fast vinkelkonsolerna på solpanelens ram. Placera sedan solpanelen på taket och markera runt 
om de fyra vinkelkonsolerna med penna, markera även var kabelgenomföringen skall sitta. 
Lyft sedan bort panelen och borra ett 8 mm hål för kabelgenomföringen. 
 
Applicering av Sikaflex. 
 
1.  Vänd solpanelen upp och ner, rengör vinkelkonsolerna samt motsvarande yta som 

markerats på taket (använd T-röd, ren bensin el.dyl). 
 
2  Stryk därefter primer på de rengjorda ytorna och låt torka (både konsolerna och taket). 
 
3.   Klipp av gummilisten i lagom längder (distans)och fäst på vinkelkonsolerna . Distanserna 

har till uppgift att få ordentlig fyllning mellan ytorna 
 
4. Placera sedan Sikaflex i  fyra till fem grova strängar mellan gummilistbitarna, (för att 

erhålla lagom tjocklek trycks Sikaflexet direkt ur tuben). 
 
5.  Dra sedan kabeln med kabelgenomföringen igenom det förborrade hålet och täta med 

Sikaflex, placera sedan panelen med de förlimmade konsolerna  på de markerade ställena.  
 
6. Låt sedan limmet härda minst 15 timmar. (För att påskynda härdning av limmet kan fuktiga 

trasor  placeras runt limställena) 
 
 
     
 
 
 
 
 

 

Att tänka på vid limmning med sikaflex. 
Sikaflex är ett förbehandlat tvåkomponents härdlim som härdar 
i kontakt med luft och även vatten. För att uppnå ett gott 
resultat måste de ytor som skall limmas rengöras noga. En 
primer som påstrykes säkerställer en bra vidhäftning 
oberoende av material. Härdningstiden är ca 20 timmar. 
Som extra säkerhet kan man efter härdningen känna på 
solpanelens ram för att prova hållfastheten. 
Följ noga anvisningen. 
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OBS!  På en del husvagnar eller husbilar kan 
taket vara av en konstruktion där plåten ej är  
fastlimmad, på dessa bör ej Multiflex användas då 
plåten kan skadas p.g.a vindtrycket. 

 

MULTIFLEX 
Monteringssats för husvagn och husbil 


