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Smidigt system med sju delar för montering av solcellspanel på husvagns-/husbilstak eller andra platta ytor. 

Monteringsbeskrivning: 

Börja monteringen med att placera ut de 4 hörnen i hörnen av solcellspanelen samt de två sidostöden på 

långsidan. Att sidostöden är precis centrerade är inte nödvändigt men desto närmre mitten, desto mer stöd ger de 

för stabiliteten. Använd en liten borr (max Ø3mm) och förborra konsoler samt solcellspanel. Borra igenom både 

plastkonsolen och solpanelen samtidigt för att hålen ska stämma överens bättre. Skruva fast konsolerna på 

solcellspanelen. Placera solcellspanelen på lämpligt utrymme, nu med konsoler monterade. Markera med en 

penna runt alla konsoler för att enkelt kunna rengöra, använda primer och sedan limma på rätt ställe. 

Gör samma sorts markering med en penna för kabelgenomföringen. Lyft bort panelen och kabelgenomföringen 

och borra upp ett hål stort nog för att rymma båda kablarna. 

Applicering av lim (instruktioner anpassade för Sikaflex): 

1. Vänd solpanelen upp och ner, rengör limytor på plasthörn samt taket som markerats med penna. 

2. Stryk sedan Sika Primer på de rengjorda ytorna och låt torka. 

3. För att limmet inte ska pressas ut för mycket och bli för tunt, placera ut distanser (t.ex. gummilist eller 

kabelbitar). Detta förhindrar att limmet pressas ut från sidorna för mycket så att för lite finns kvar. 

4. Tryck ut Sikaflex i grova strängar på konsolerna så att det blir ordentlig hållfasthet. 

5. Gör sedan likadant på kabelgenomföringen. OBS: Glöm ej dra igenom kabeln innan detta steg, samt dra 

åt muttrarna. Insidan av kabelgenomföringen går ej nå efter limning mot taket! 

6. Placera solpanelen med konsoler samt kabelgenomföringen på sina markerade platser. 

7. Pressa så att limmet greppar både konsoler och tak, samt kabelgenomföring och tak – Här vill vi fokusera 

på att få maximal yta som greppar utan att pressa limmet helt platt. 

8. Låt limmet härda i ca 20 timmar (vid 20-25°C, längre vid lägre temperatur). För att påskynda härdning av 

limmet kan fuktiga trasor placeras ut runt limmade detaljer. 

 

Vi önskar dig lycka till med monteringen! 


