MONTERINGSANVISNING VERSION 3

Denna guide är tänkt att användas tillsammans med TD produktkatalog där de flesta profiler
och tillbehör visualiseras.
Exempel på en stolpvy Terrassendach

Dessa vyer skickas med
respektive Terrassendach-projekt
Rektangelrör100x50 används
oftast endast när man skall glasa
in gaveln på TD.
Annars har man ingen bakkantsstolpe
här.

Exempel på gavelvy
Terrassendach
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Exempel på uppdelning och mått takbalkar
Mått
från ytterkant till mitt takbalk

Bredd på Vr190 mellanprofil

Mått
från ytterkant till mitt takbalk

cc-mått
mellan mittbalkar

Glas/kanalplast bredd

Denna vy skickas med
respektive Tetrrassendach-projekt
Denna används framför allt vid
placeringen av takbalkarna

Principvy ovanifrån
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Montering av bakkantsprofil samt bakre stolpar

OBS! skall stommen glasas in med solo+;
läs först avsnitt om detta på sidan 11
OBS! Under hela montaget är det mycket viktigt
att täta eventuella glipor och skarvar med MS
polymerfogför att få det tätt

Bakkantsstolpar brukar vara stegborrade
och fästes in mot fasad först.
bakkantsprofil läggs upp på stolpar,
alternativt läggs upp på sin plats då
stolpar ej används.
Bakkantsprofil/stolpar skruvas in fasad/vägg
på valfritt sätt beroende på typ av fasad.
Bakkantsprofil Fogas för tätning i fickan
längst upp.
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Montering av Främre Stolpar och ränna

Främre stolpar kommer i två halvor. Den
bakre halvan fästes med hjälp av aluminium
vinkel ner i grund, se bild.
Avrinning sker med aluminiumsil och stuprör
som placeras inuti stolpe,
Detta görs vanligtvis i en av stolparna på stommen.
Vatten avleds förslagsvis rakt ner genom
grund alternativt kan stolpen bearbetas och
skäras upp för att föra ut vatten åt annat håll.
Medföljande sil skall fogas och tryckas ner i
förborrat hål i rännan.
OBS! Om bärlina/ränna är längre än 7meter
så är den avdelad på mindre delar, se sidan 13
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Montering av bärlina/ränna på stolparna

Bärlinan monteras på stolpe enligt
bildsekvensen till vänster.
Vinkeljärnet skruvas in i rännan på den
placering stolparna skall stå.
Rännan lyfts på de infästa stolparna ovanifrån.
Vinkeljärnet skruvas ihop med stolpen
utifrån/framifrån. TD 001 sätts som täckprofil
nedifrån upp i rännan. (Td001 används ej när
partier skall monteras under bärlina)
Rännan är separat från bärlinan och häktas på
i nästa steg. När rännan häktats på, sätt gummi
ACVR503 för att täta.
När avrinning fästs in i stolpe, snäpps stolpens
framdel fast framifrån.

Påhängsränna

Bärlina
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Montering av sidolock
Sidolock skruvas in i bärlina i förborrade hål.
Skruv i rännan måste mätas in och borras på
plats (konstruktionens ränna är variabel i
höjdled, därför varierar infästningen)
Bakkantsprofilens täcklock skruvas med 2 skruv
vardera
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Montering av Takbalkar

Mittakbalkar
Dessa finns i två
olika höjder

Sidotakbalkar
Dessa finns i två
olika höjder
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Takbalkar läggs upp mellan bakkantsprofil
och ränna.
Använd vyn med ccmått takbalkar
som stöd för placeringen.
Mellanprofil Vr190 är även exaktkapad och kan
också användas som stöd för placeringen.
Denna skruvas in i förborrade hål
ner i dessa, uppe och nere, med rostfri
självborrande skruv.

Mellanprofilerna Vr190
snäpps emellan takbalkarna.
Dessa profieler är oftast lika långa
vid lika mått på glasen/fyllning

OBS!
Vid Spröjsade glas: se först
sidan 13
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Placering av fyllning

Placera nu glas/Kanalplast mellan
takbalkarna.
Glaslist snapps sedan på, se bilder
och kilgummi kläms in.
Sedan skruvas glasstopp fast framifrån
på takbalkarna, sedan skall vinkelprofil
/framkantsprofil fogas dit i framkant på
Glas/KP.
Innan gummilisten i bakkant sätts dit,
skall Butyltape sättas enligt bild nedan.
Se till att sätta detta så tätt som möjligt
och se till att täta glipor med fog.
Sedan kan gummilisten skäras till och
tryckas dit.
Glaslist

Kilgummi

Bakre gummilist

Glasstopp

Vinkel/framkantsprofil
Fogas dit mellan takbalkar
på varje ruta
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Montage av fasta B-partier samt Solo+ i TD

Om Terrassendach skall glasas in,
skall de fasta partierna först monteras
i samband med stommen, eftersom
dessa tillverkas utan tolerans, dvs
stumt mått. fasta partier skruvas in
i stommen genom förborrade hål som
brukar täckas med plastplugg.
Vid användning av Solo+ skjut i TD, kan
denna monteras precis som vanligt,
se Solomonteringen. Undantaget att
man använder självborrande skruv
mot stomme (mot aluminium)
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Delad Ränna/bärlina

Om rännan/bärlinan är över ca 7 meter, delas den av i mindre sektioner.
Bärlinan delas av mitt på en stolpe för att få korrekt stöd underifrån.
Mittskarven på bärlinan har på ena sidan en förmonterad insats och denna
träs på den andra sidan och skruvas sedan ihop med medföljande skruv i
förborrade hål.
När bärlinan är stabil, skruvas stolpen på under med vinkeljärn (se sid. 6)
Rännan har ett skarvstycke som används för att dra ihop rännan, se bild nedan
för visualisering. Alla utsatta ytor skall fogas med mspolymer för att hålla vatten
ute, även hopkopplade ytor i delning bärlina och ränna
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Stomme med spröjsade glas
Är glasen långa, delas de av med en horisontell spröjs. i samtliga takbalkar finns förborrade hål för medföljande
pins. Spröjsens mått är specifik efter glasens bredd.
De yttre balkarna skall ha 2st hål för pins. Där skall man först ta bort låsringarna på de 4st medföjlande pinsen,
de behövs ej i TD.

Yttre takbalkar, borrade i en profilvägg

De mittersta takbalkarna är borrade helt igenom och pinsen sätts där helt igenom (2 per balk) så
att spröjsen kan mötas på var sida.

Trä på spröjs för spröjs tills alla ligger fast, man kan behöva skära ur gummilisten på takbalkarna för att spröjsprofilen
skall ligga tight mot balken.
Plastdistanser skall läggas mellan spröjs och övre glas, för att de skall ligga stadigt.

Spröjslock

Spröjs

Efter glasen lagts på stommen, skall butyltape sättas över skarvarna för att ge en tät skarv. Sist läggs
spröjslock med helgummi på plats och skruvas ned i spröjsprofilen (efter glaslist och kilgummi satts på takbalkar)
mellan takbalkarna.
Observera att spröjslocket kan behövas justerkapas ner till exakt önskvärd bredd. Alla skarvar och glipor (även
inifrån rummet, upp mellan takbalk/spröjs) behöver noggrant fogas med MS-polymer för att ge fullgod täthet.
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