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19.

Innvendig pakning. Denne skal
deles slik at det blir 2 stk. like
pakninger. Vingene på pakning
skal ligge inn mot selve glasset.

20.

Viser pakning slik den skal være.
Det gjør ikke noe om denne
monteres feil vei, men det vil bli
vanskeligere å montere og ikke
like pent.

SG RAILING
• Vedlikeholdsfritt, har lang levetid
• Enkelt å montere
• Mange anvendelsesmuligheter
• Finnes i flere varianter og løsninger
• Komplett system tilpasset ditt prosjekt
• 8, 10 og 12 mm herdet laminert glass
• Stabilt og solid
• SINTEF Byggforsk testet
• Leveres med Lamitech Impact som standard

21.

Legg håndløper på plass over
stolper. Denne kappes og tilpasses
på mål. Skjære eventuelle
gjæringer som er i rekkverk.

23.

Lim endelokket på enden av
håndløper.

22.

Bruk 3 mm borr på venstre eller
høyre siden av stolpen.
(Ikke i klips) Skru så denne på med
tilsendte skruer.

24.

Gratulerer med vel utført arbeid
med SG-Railing.

sgrailing.no

Verktøy for montering
Elektrisk sag med aluminiumsblad
Skrutrekker
Limpistol
Kniv / avbitertang
Godt Humør

SG Railing, Arnatveitveien 137
5261 Indre Arna

Tlf 480 30 400 I sgrailing.no

Vedlikeholdsfrie rekkverk
i glass & aluminium

Monteringsveiledning
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Legg ned fotplater. Husk samme
avstand mellom fotplatene dersom andre mål ikke er oppgitt.

Lim stolpe til forsterker, trykk
limen ned i stolpen i 4 kammer og
tre denne ned på forsterkeren.

13.

Utvendig gummipakning. Denne
trykkes inn i sporet slik at lippen
kommer ut, gul stripe kommer inn
i stolpen.

Sett på stolpeforsterker med 4 stk.
medsendte skruer.

Stolpeprofil skyves ned over
stolpeforsterker.

Viser gummipakning montert i
stolpe. Denne må trykkes på plass
i hele stolpen. Vær obs. på at
denne strekker seg.

sgrailing.no

Sette de lange tilsendte skruene i
spor på topp av stolpeforsterker.

Stolpeprofil på forsterker.

Bruk skrumaskin og skru disse ned
diagonalt.

Slå på klips i spor. Det skal
ikke være glass i profiler når
disse monteres. 2 stk. klips på
hver stolpe og 3 stk. klips på
avsluttningstolpe.

Kutt en liten klosse av medsendt
plastkloss (Under glass, slik at glass
ikke står montert på metallet).

Viser kloss montert på klips under
glasset.

sgrailing.no

Bruke vater og sørg for at
stolpeforsterker står i lodd.
Om nødvendig kan du ligge under
en skims for å få denne i lodd.

Sett på liten klips
(under der glasset kommer).

Glasset blir tredd ned fra toppen
og ned på plastkloss. Det kan være
en fordel å være flere personer når
glass monteres i stolper.

Ferdig stolpeforsterker festet til
underlaget.

Viser stolpe klar for pakning.

Glasset er nå montert i stolpeprofilene. Nå kan alle glass få plass i
stolper før innvendig pakning.

sgrailing.no

