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monteringsråd för nivell utegolv

Fast montage

1   Säkerställ fast underlag.

2   Gör fast inre ramregel mot ex huskropp.

3   Balksko fästes mot ramregel.

4   Placera första regeln i balkskon.

5   Placera ut markplatta vid motsatt sida.

6   Skruva i plastskruv, fäst i underlaget och justera in höjden till 
 rätt nivå. Tänk på att mäta ut vinkeln.

7   Montera övriga reglar på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 4-6.

8   Skruva i och fäst övriga plastskruvar.

9   Fäst yttre kantbräda (imp. regel/trall).

10  Montera trall utifrån och in.

oBs!

•  Ett bra hjälpmedel vid monteringen 
 är art 990 ”Hållger” som håller 
 reglarna på rätt c/c avstånd.

• Infästning sker med btg.skruv, 
 btg.plugg eller träskruv.

• Alla skruvar kan levereras med 
 stödplatta i botten vid de tillfällen 
 då men inte får/kan göra fast 
 golvet i underlaget.

• Med fast underlag menas 
 exempelvis papptak, plåt, mark--
 plattor, betong, asfalt, berg, trä mm.
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monteringsråd för nivell utegolv

Fristående montage

1   Säkerställ fast underlag.

2   Förmontera skruvarna.

3   Fäst ytterändarna i underlaget, ex markplatta.

4   Höjdjustera till rätt nivå.

5   Nivellera ner övriga plastskruvar och fäst mot underlaget.

6   Placera ut övriga reglar på lämpligt c/c avstånd enl. punkt 2-5.

7   Fäst yttre kantbräder (imp. regel/trall).

8   Montera trall.

oBs!

•  Ett bra hjälpmedel vid monteringen 
 är art 990 ”Hållger” som håller 
 reglarna på rätt c/c avstånd.

• Infästning sker med btg.skruv, 
 btg.plugg eller träskruv.

• Alla skruvar kan levereras med 
 stödplatta i botten vid de tillfällen 
 då men inte får/kan göra fast 
 golvet i underlaget.

• Med fast underlag menas 
 exempelvis papptak, plåt, mark--
 plattor, betong, asfalt, berg, trä mm.
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