630320

Montera ihop fästet med fa
fästet med 1 st M10x20 oc
M10 mutter.
Montera falsfästet på takfa
sen och dra åt klämbacken
med min 20 Nm. Klämbac
en skall greppa runt den du
belvikta kanten.

MONTAGE AV STEGE I INFÄSTNINGSBALK
Infästningsbalk till stålstegar på tak.

Montera stegen i infästningsbalken med byglar och
självborrande skruv 5,5 x 22.

Max 2

Max 4

m
000 m

50 mm

Gummilist lim
undersida stegf
Avstånd mella
fästningar i tak
2000 mm, max
häng 450 mm.

Infästning i tak var 6:e meter, dock minst
M-4013-1308
2 balkar per stege.
Avstånd
mellan stöd
Dössjonsvägen
10 max 2000 mm.
792 36 MORA
Max överhäng 450 mm.

Montageanvisning
Fäste för taksteg på panntak

Montera fästet mot fästjärnet. Infästning i
tak var 6:e meter, dock minst 2 st/stege.
Avstånd mellan stöd max 2000 mm, max
överhäng 450 mm.

Gummilist limmas på undersida av
infästningsbalken, mellan balk och tak.

Gummilist limmas till undersida stegfäste.

Plocka bort pannraden där takstegens fästjärn skall sitta. Montera det övre fästet
mot taket med fotplatta eller läktfäste med
sidoförskjutningsplåt. Fästjärnet placeras
så att fästet hamnar ovanför läkten i panndalen. Montera stegen med steglåsningar
och självborrande skruv 5,5x22 till fästet.
Placera ut resterande fästen.

Eventuell skarv av stege sker med skarvbeslag
och skruvförband, skruv M8x30 och mutter M8.
Eventuell skarv av stege sker med skarvbeslag och skruvförband, skruv M8x30
och mutter M8.

MONTAGE AV MONTERINGSPAKET 1

För montage av infästningsbalk på tak med tegel– eller betongpannor

Plocka bort pannraden där stegen skall fästas i
sponten. Montera armens övre ända i spontinfästningsplattan. Armen placeras så att den hamnar
ovanför läkten i pann-dalen. Skruva sedan fast
armens andra del i indersidan på balken.

wibeladders.se
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Infästningsplåten monteras
enligt M-6521-1206.
Montera
ihop fästet med infästningsplåten med 1 st
M10x20 och M10 mutter.
Infästningsplåten monteras
enligtpå
M-6521-1206.
För montage av infästningsbalk
plåttak

MONTAGE AV MONTERINGSPAKET 2
Fästjärn monteras mot fäste
för takstege med vagnsbult
M10x30 alt. M10x20 och
M10 mutter.
Fästjärn
skruvasmot
på takplåten
Fästjärn
monteras
fäste
5 st 6,3x19
mm självförmed
takstege
med vagnsbult
gängande
peroch
fäste.
M10x30
alt. skruv
M10x20
Alt.mutter.
med 5 st 6x35 mm träM10
skruv skruvas
direkt mot
med
Fästjärn
på tak
takplåten
Montageanvisning med
M-6511-1505
papp/råspont.
5 st 6,3x19 mm självgängande skruv per fäste.
Dubbelfalsad plåt, min tjocklek:
Stålplåt 0,6mm Kopparplåt 0,6mm
Zinkplåt
Rostfri
plåt 0,4mm Aluminium 0,8mm
Alt. med
5 st 0,7mm
6x35 mm
träskruv direkt mot tak med
papp/råspont.
Montera ihop fästet med falsFör montage av infästningsbalk
på med
falsat
fästet
1 stplåttak
M10x20 och
M10 mutter.
Montera falsfästet på takfalsen ochihop
dra fästet
åt klämbacken
Montera
med falsmed
min
20
Nm.
Klämbackfästet med 1 st M10x20
och
en mutter.
skall greppa runt den dubM10
belvikta
kanten. på takfalMontera
falsfästet
sen och dra åt klämbacken
30Nm
med min 20 Nm. Klämbacken skall greppa runt den dubbelvikta kanten.

MONTAGE AV MONTERINGSPAKET 3

Montera falsfästet på ståndfalsen.

Dra åt muttrarna med minst 30Nm

Gummilist limmas på

Max 2

Max 4

50 mm
Max 2

Max 4

m
000 m

Se till så tänderna
falsfästet
undersidapå
stegfäste.
greppar under
falsens
dubbelvik.
Avstånd
mellan
in-

m
000 m

50 mm
Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Dössjonsvägen 10
792 36 MORA

Montera falsfästet på ståndfalsen.

Dössjonsvägen 10

fästningar i tak max
2000 mm, max överGummilist
häng 450limmas
mm. på
undersida stegfäste.
Avstånd mellan infästningar i tak max
2000 mm, max överTelefon: 0250-289 80
häng 450 mm.
Telefax: 0250-289 89

Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se

30Nm

Dra upp falsfästet så det ligger an mot
dubbelviket. Dra åt muttrarna med
minst 30Nm
Telefon: 0250-289 80
Telefax: 0250-289 89

wibeladders.se

Hemsida: www.perwikstrand.se
E-post: info@perwikstrand.se

