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montering av väggstege aluminium

stag 910108
 910109
 910110
 719909

skarvsats  730526

väggstege 581020
  581030
  581040
  581050
  581060
  829439
  829440
  829441

konsol   910105
  910106
  910107
  719919

konsol

montering väggstege aluminium

1. Montera stegen med hjälp av konsoler och stag enligt 
skiss (se även punkt 4).

2. Om två eller fler stegar skall skarvas ihop görs detta 
med skarvsats.

3. Mät och märk ut för håltagning i väggen enligt tabellen 
ovan (Konsoler). Till infästningen används lämplig 10 
mm galvad bult, medföljer ej.

4. Lägg stegen på marken, vinkelrätt mot väggen. Fäst upp 
stegens nedre ände med hjälp av konsol och pinnskruv 
genom nedersta stegpinnen (a). Därefter kan stegen 
resas upp och fästas med resterande konsoler och stag. 
Vid större steglängder kan stegen monteras sektionsvis.

konsoler stag

Art nr A (mm) B (mm) C (mm) Art nr A (mm)

910105 200 730 280 910108 200

910106 400 820 480 910109 400

910107 600 910 680 910110 600

910107 900 985 959 719902 900

stag

tänk på innan...
•  Inspektera väggen. Om väggen är undermålig skall väggstegen 

ej sättas upp. 
•  Stegarna skall fästas i väggen på ett betryggande sätt (måste 

klara en belastning av 50 kg/meter stege.
•  Maximalt avstånd mellan fästpunkterna är 3,9 meter. För infäst-

ning i väggar av trä, tegel eller lättbetong krävs en uppsättning 
konsol per 5,1 meter, för betongväggar en uppsättning per 11,7 
meter.

•  Kontrollera att samtliga skruvar är ordentligt åtdragna.
•  Du kan välja till handledare 719926 om du vill ha en säkrare 

övergång till taket. Handledare 719926 bör användas tillsam-
mans med skyddskorg.

tillbehörinnehåll monteringspaket

Skarvsats 
730526

Konsol, 
enligt Tabell 

Stag, 
enligt Tabell 

Handledare 
719926

2 st skarvstycken Al
 
4 st Bult M8x20 Fzv

4 st Mutter M8

2 st Stag U-profil

1 st konsol Hö

1 st Konsol Vä

2 st Distans

1 st skruv 
M10x550

2 st Stag U-profil

2 st Distans

1 st skruv 
M10x550

2 st Mutter M10

2 st Handledare

2 st skruv
M10x560

4 st Distans

2 st Bult 
M10x45

6 st Mutter M10


