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MONTASJEVEILEDNING
Rekkverk

Rekkverkstype AS5; stender for fylling og håndløper.
2-sidig innfesting. Toppmontert

Rekkverket består av:
Håndløper

Lagervare

Endelokk til håndløper

Lagervare

Stender for fylling ASU 19664

Lagervare

Anslagslist

Lagervare

Hjørnestolpe

Lagervare

Innrullingslist for fyllingsmål 6/9/13 mm

Lagervare

Utfylling

Lagervare

Hjørnebrakett for håndløper

Lagervare

Glasslist

Lagervare

Senkskrue M12x50 mm A4

Lagervare

Dekklokk

Lagervare

Selvborende skrue/poppnagler

Ikke sortiment

Fotplate til stender ASU19664

Lagervare

Franske treskruer/ekspansjonsbolter + skive Ikke sortiment

Fotplate til hjørnestolpe

Lagervare

Skjøtelask alu. Plate/skinne 600x75x3 mm

Ikke sortiment

Fylling fra 6-13 mm tykkelse

Ikke sortiment

Rekkverket må produseres og monteres i henhold til krav i Norske Standarder og Forskrifter,
ref. TEK10, NS3232 og NS3510. Anbefaler også å følge anvisninger i Byggforskserien 536.112

Rekkverkstype AS5, toppmontert:

Fotplaten monteres til stender, bilde 1:
•

Hullene i stenderen må gjenges opp før fotplate kan monteres.

•

Festes med senkskruer DIN7991 M12x50 mm, helgjenget og syrefast.

Stendere monteres opp:
•

For innfesting av stendere anbefales følgende festemateriell:
Betong: Ekspansjonsbolt M10x100 mm og hettemutter,
eller slaganker og sekskantskrue i M10x50 mm.
Treverk: Franske treskruer 10x100 mm.
eller gjennomgående bolt M10 med mutter.
Innfestingsmateriell i syrefast utførelse.

For styrkekrav 1,5 kN/m
•
Stenderavstand maks 1,2 m og høyde 1,2 m
For styrkekrav 1 kN/m
•
Stenderavstand opp til 2 m ved høyde 1 m

Fylling monteres, bilde 2 og 3:
•

Dekklist presses inn i sitt spor neders og øverst på stender.

•

Klem inn anslagslisten av gummi i hele høyden hvor fylling kommer.

•

Ved fylling av glass; legg inn beskyttelse for glass ned mot dekklisten. Her
kan anslagslisten føres videre over dekklisten.

•

Sett fyllingen inn i profilen.

•

Plasser glasslisten.

•

Rull inn innrullingslisten i hele fyllingens høyde.

•

For endestendere presses utfyllingslisten på.

Håndløper monteres, bilde 4 og 5:
•

Håndløperen festes til stender med poppnagler eller
selvborende skruer. Begge i syrefast utførelse.

•

Om håndløper må skjøtes hvor det ikke er en stender, skal det benyttes
en skjøtelask av alu-skinne på 75x3 mm (passer inn i eget spor
innvendig i håndløperen), lengde min 600 mm.

•

Endelokk plasseres i åpne ender.
Kan limes om det skal sitte permanent.

