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MONTERINGSANVISNING WINAB BLOCKVÄGG
GRUNDINFORMATION
Blockväggen består av sektioner som hänger i bärskena. Sektionerna spännes fast mellan
bärskena och golv. Golvskena förekommer ej. Blockväggen kan vara av typen Enpunkts- eller
Tvåpunksupphängd med respektive 1 eller 2 st bärvagnar. Är det en 2-punktsupphängd vägg
finns ett garage. En 1-punktsupphängd vägg har inget garage.
1. Kontrollmät stängningslinjen. Verifiera att väggen har samma mått.
2. Kontrollera mått för garage. Garaget skall rymmas i därför avsett utrymme.
Kapning ska ej ske av garage. De raka längderna kan levereras med övermått. Kapa aldrig
kortare än vad stängningslinjen anger på ritning.
MONTAGE AV GARAGE
1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
2. Skruva garaget underifrån enligt skenritning.
MONTAGE AV RAKA SKENOR
1. Borra skruvhål på lämpligt avstånd.
2. Kapa vid behov till de mått som ritningen anger.
3. Skruva skenan underifrån enligt skenritning.
OBS! Spara sista skenbiten till dess att sektionerna har hängts på plats.
4. Använd medföljande clips i skenskarvarna.
MONTAGE AV SEKTIONER
1.
2.
3.
4.

Sektionerna hänges i bärskenan i den ordning så som det anges på medföljande ritning.
Skruva upp sista skenbiten.
Karmarna monteras på plats i lod under takskenan.
Bärvagnarna justeras så att sektionerna centreras mellan golv och tak varefter låsmuttrarna
drages åt. (Nyckel 24, 18 och 13mm).
5. Foga mot vägg och tak för att säkerställa ett tätt montage.
6. Följ Drift & Skötselanvisningen för att verifiera väggens funktion.
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TACK FÖR ATT NI HAR VALT EN WINAB BLOCKVÄGG.
Uppstår problem med montaget är ni välkomna att kontakta oss.
TILLVERKARFÖRSÄKRAN
För typgodkända produkter har tillverkning skett i enlighet med typgodkännandebeviset samt de
handlingar som lagts till grund för beviset. Typgodkännandebevisets nummer framgår av skylten på
produkten.
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