GLASRÆKVÆRK

MONTERING

MONTERINGSFILM/GUIDE
Se også her hvordan du hurtigt og
enkelt monterer
dit rækværk:

DU SKAL BRUGE
Kapsav
Boremaskine

Vaterpas
Gummihammer

	Fugepistol
	
Murersnor (anvendes ved topmontering)

Læs hele monteringsvejledningen før du begynder. Foto 4-10 anvendes både ved top- og frontmontering.

TOPMONTERING
1a MONTERING I TRÆ
Metoder til beregning:
Metode 1: Afstanden c/c stopler = Glasbredde + 38 mm
Metode 2: Afstand mellem monteringsplader = Glasbredde – 72 mm

c/c
Start med at beregne afstanden ud fra en af de to metoder
ovenfor. Når monteringspladerne er lagt, forbores de 4 huller til
monteringsskruerne med et Ø8 mm bor gennem terrassebræt.
Placér derefter stolpeforstærkerne på monteringspladerne.

Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murer- snor.
Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, kan de
medfølgende kiler placeres under monteringspladen. Fastgør
stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. Alle skruerne
skal fæstes til den bærende konstruktion.

1b MONTERING I BETON
Hvis rækværket skal monteres i beton, skal du følge anvisningerne på patronen for hvordan det indledende arbejde med limanker udføres.
Beregn afstanden mellem fodplader/stolper som vist ovenover. Huller til hvert monteringshul skal være 60 mm dybe og bores med Ø12 mm.

De 4 gevindstænger drejes i limankerne og
overskydende limmasse fjernes rundt om
gevindstængerne så overfladen bliver jævn.

Før fodpladen ned over gevindstængerne. Før derefter stolpeforstærker ned over gevindstængerne. Om
nødvendigt kan de 4 gevindstænger forsigtigt rettes
op, så de alle er centreret i hver deres hul. Montér
møtrikkerne på gevindstængerne, så langt det er
muligt med fingrene. Lad det nu hærde efter anvisningerne på patronen.

2
Påfør lim (i tykkelse af tommelfinger) på 4 sider i toppen af stolpeforstærkeren – som vist på tegningen. Skyd derefter stolpen ned
over stolpeforstærkeren. Fjern evt. overskydende lim.

12

Tilspænd møtrikkerne mens det
sikres at stolpeforstærker står i
vater. Placér evt. de medfølgende kiler under fodpladen til at
opnå vater.

3
Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stolpen.
På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor.
En gummihammer kan med forsigtighed anvendes.

VIGTIGT!
Glasset tåler ingen form for stød på
kanterne og skal derfor behandles
med varsomhed.

4

5

Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule stribe
vender ind imod stolpen og spidsen af pakningen vender ud.

Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under glasset.
Glasset må ikke monteres direkte på klips.

40 mm
6
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Montér glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne.
Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 40 mm.

Samlestykke lige

Samlestykke 90°

Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med fingrene
pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne på pakningen
vender ind mod glasset.

Under samlestykke 90°
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Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen på plads over stolperne. Afgrat
kanterne og montér to samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i samlingen.
Ved montering af 90° samlestykker kan 4 skruer monteres under håndløberen og igennem
samlestykket, for at opnå bedst mulig samling af håndløberen. De yderste skruer placeres
40 mm fra hjørne og 20 mm inde fra kant. De indvendige skruer placeres 20 mm fra kant
i lige linje fra hjørne.

9
Fastgør håndløberen midt på hver side med
to medfølgende skruer – forbor evt. med et
3,5 mm bor. Ved samling af to håndløbere
anvendes 4 skruer. Undgå at placere skruer
ud for indvendige vægge i stolpen. Håndløberen skal samles over en stolpe.
OBS ved montering af to håndløbere på
frontmonteret stolpe fastgøres håndløber
med to medfølgende skruer udvendigt.

10
Lim langs håndløberens kant og montér endebunden for
enden af håndløberen. Fjern overskydende lim.

13

VÆGSTOLPE
100 mm

Afstand mellem 2 vægstolper = Glasbredde – 32 mm

Afstand mellem vægstolpe og fodplade på standard stolpe =
Glasbredde – 52 mm

100 mm

2
1
Start med at beregne afstanden mellem stolperne ud fra anvisningerne ovenfor. Når afstanden er fastlagt placeres stolperne på
terrassen.

FRONTMONTERING

Fastgør vægstolpen med Ø6 x 120 mm skruer ind i væg.
Placér øverste og nederste skrue ca. 100 mm fra stolpeender
og en skrue midt på stolpen. Forbor monteringshullerne med et
Ø6,5mm bor gennem den tynde væg midt på profilet.
Følg herefter vejledningen fra topmonteret foto 4-10.

MONTERING I TRÆ

MONTERING I BETON

Metode til beregning
Afstand mellem stolper
= Glasbredde – 35 mm

1

2

Lim langs bundproppernes kant og montér i bunden af hver
stolpe.

3a

3b

Montér stolperne med de medfølgende
skruer. Alle skruerne skal fæstes til den
bærende konstruktion.

Opmærk monteringshuller i stolper på
betonen. Bor med Ø12 mm bor 100
mm ind i betonen. Placér stolpe ud for
huller og slå gennemstiksankerne ind i
hullerne indtil skiven står mod ydersiden
af stolpen. Spænd derefter møtrikken
hårdt til og afslut med at påsætte dækkappe. Hvis stolperne ikke er i vater
kan de medfølgende kiler anvendes.

Start med at beregne
afstanden mellem stolperne
ud fra ovenstående metode.

Følg derefter vejledningen fra topmonteret foto 4-10.

LÅGE
Afstand mellem to topmonteret stolper = 890 mm

Afstand mellem vægstolpe og topmonteret stolpe = 910 mm

2
Afstand mellem to frontmonteret stolper = 930 mm

Afstand mellem to vægstolper = 930 mm

1
Når afstanden mellem stolper er fastlagt, monteres porten i den
ønskede stolpe.

3
Fjern derefter den løse del af de to hængsler
ved at trække akslen i hvert hængsel op.

14

Skær kliklisten i 3 dele.
Delene skal anvendes til den stolpe hvori hængslerne skal monteres.
Topmonteret
stolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 125 mm

4
Tryk den nederste klikliste ind i stolpen.

Vægstolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 142 mm

Frontmonteret
stolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 145 mm

5
Skyd nederste hængsel i pakningssporet i
stolpen indtil hængslet står på nederste
klikliste. Spænd pinolskruen i midten af
hængslet til man kun med besvær kan
trække hængslet op. Montér midterste
klikliste i stolpen over nederste hængsel.

