MONTAGEANVISNING
GLASA
ALTANINGLASNING

Du behöver följande verktyg:
Måttband

Vattenpass

Krysskruvmejsel

Märkpenna

8 mm Led/fast nyckel

Borrmaskin

Borr 4,2 + 5,5 + 13 mm
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Börja med att kontrollera att alla profiler och
partier finns med i leveransen.
Innehåll:
Längd

Antal

1 Bakre bärlina
2 Främre bärlina
3 Bakre stolpar
4 Främre stolpar
5 Mittstolpe
6 Takstolar
7 Panelparti
8 Hörnparti
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Innan montaget påbörjas skall du kontrollera att
husväggen och golven är raka samt i våg.
Om det inte är så måste detta justeras innan stommen kan monteras.
Börja med att montera ihop bärlinorna (fig 1). Skruven i montagepåse nr. 1.
Sätt sedan ihop de bakre stolparna med den bakre bärlinan (fig 2). Påse nr. 2.
Res upp dessa mot husväggen och märk ut var infästningar skall göras. Infästningar
kan göras under vinklarna avsedda för takstolarna, för att få dessa dolda. Observera
att bärlinan skall fästas i regelverket i husväggen. Om reglar inte återfinns mittför
dessa vinklar skall infästning även göras i husets reglar.
Förborra, bärlina och stolpar där infästning skall göras, med 5,5 mm borr rakt igenom
profilerna. Borra sedan med 13 mm borr genom endast den första profil-väggen.
Detta innebär att infästning i husväggen görs i profilväggen närmast huset. Det stora
hålet täcks med plastproppar som finns i påse nr. 3.
Se till att använda rätt skruv för hållfasthet och underlag i just ditt hus.
Denna skruv medföljer ej i GLASA´s leverans.

Fig 1

Fig 2
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Fig 1
Montera glaskilarna (fig 1)
(som sitter ihop med den
yttersta takstolen)
mellan den bakre och
främre stolpen enligt
märkning (fig 2).
Påse nr. 2.

Fig 3

Montera den främre
bärlinan och mittstolpen
enligt märkning.
(fig 3)

Lägg ut golvrälsar där
det skall vara dörrar och
lyft panelpartier på plats
där det skall vara
fönster. Se ritning. (fig 4)

Fig 4

Fig 5

Mät in stolparna enligt
ritning. (fig 5)
Fig 6

Kryssmät stommen. (fig 6)

Fig 7

Kontrollera att allt passar
och att stolparna står i lod.
(fig 7)
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Fig 1

Rita runt stolparna.
(fig 1)
Lyft sedan konstruktionen åt
sidan.

Fig 2
Montera golvvinklarna. (fig 2)
Påse nr. 4.
Skruv till golvinfästning ingår ej.
Lyft sedan tillbaka konstruktionen.

Se till att golvrälsarna är på plats.
(fig 3.1)
Borra genom stolpe och golvvinkel med
4,2 mm borr.
(om du har beställt sneda hörn, se
bilaga)
Skruva fast stolparna i golvvinklarna.
(fig 3.2). Påse nr. 4.

Fig 4

Fig 3.1

Fig 3.2

Skruva fast panelpartierna i stolparna
och i golvet. (fig 4)
Påse nr. 5.
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Om du har beställt burspråk, se separat montagebilaga.
Fig 1

Tryck fast gummilisten i takprofilen som är
monterad på takstolarna. (fig 1)
Tips ! Blöt gummilisten i såpvatten.
Montera takstolarna enligt märkning. (fig 2)
Påse nr. 7

Fig 2

Innan taket monteras (se separat montageansvisning) skall ev. kottlingar monteras.
Märk ut mitten på alla takstolar (vid behov av en kottling). (fig 3)
Skruva sedan fast dem med den självborrande skruven (fig 4). Påse nr. 9
Fig 3

Fig 5

Fig 4

Efter att rälsar är fastsatta (enligt separat
montageanvisning) bör man täta samtliga
montageskarvar med silicone.
Täta även utvändigt mot golvet om så behövs.
En viktig detalj är att täta ändarna på rälsarna
mot u-listerna (fig 5)
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MONTAGETILLBEHÖR
1 st

Siliconehandtag inkl. 1 st tub silicone.

____m Gummilist till takprofiler.
Montagepåse nr:
1. Skruv 4,8x16 + kryssbits till hopsättning av bärlinorna.
2. Skruv M6x20 +insexnyckel + bricka + täckpropp till stomme.
3. Täckpropp för 13 mm hål.
4. Golvvinklar + skruv 4,8x32 + bricka + täckpropp till stolpe
samt bakkant yttre takstol.
5. Skruv 4,8x50 + bricka + täckpropp til panelbitar.
6. Skruv 4,8x32 till golvräls
7. Skruv M6x50 till takstolar
8. Skruv 6,5x50 till tak + skruv 4,8x16 till dränageprofil i tak.
9. Själborrande skruv 4,8x16 till kottlingar mellan takstolar.
10. Handtag till skjutluckor.
11. Täckbrickor till hörn på skjutluckor.
Om hörnparti:
12. Skruv 4,8x70
Om burspråk:
13. Skruv 4,8x70 till burspråksgavlar mot stomme.
14. Skruv 4,8x16 till framkant burspråk.
15. Skruv 4,8x32 + gummidistans + brickor + täckpropp till
glastak
16. Skruv 4,8x32 + bricka + täckpropp till bakkantslist glastak

Montageskruv för att fästa stommen i husvägg
och golv ingår ej i leveransen eftersom material
att skruva i varierar.
Prata med ex. din byggvaruhandlare om vilken sorts skruv som
just du skall använda när du skruvar fast stommen.
Lycka till.
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MONTAGEANVISNING
GLASA
ALTANINGLASNING
BURSPRÅKSBILAGA
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OBS Hörnstolpe och mittstolpe
sitter monterat ihop med
burspråksgavlarna.
Ställ burspråksfronten på plats.
(fig 1)

Fig 2

Fig 1

Skruva ihop burspråksfronten och gavlarna.
Påse nr. 14. (fig 2)
Skruva fast burspråket i golvet.

Vik ner distansblecken i burspråkshörnen.
(fig 3)

Fig 3

Fig 4
Trä ner täcklisten i spåret. Distansblecken
skall spänna mot täcklisten så att den sitter
fast.
(fig 4)
Var försiktig så att du inte får veck på
täcklisten.
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Lyft med stor försiktighet dit
burspråkstaket på plats.

Trä tillbehören på skruven.
Påse 15.
Skruva försiktigt fast glaset.

Skruva fast listen i bakkant på
taket med skruv från påse 16.
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