
För att få ett symmetriskt utseende på ditt räcke kan foten placeras enligt
15/100 modellen:

Exempel: Om glasets bredd är 1000mm så kan
räckesfoten placeras 1000mm x 0,15=150mm från
glasets kant.

72mm
58mm

Skala1:1

Du som väljer att skriva ut,

var noga med att skriva ut

i skala 1:1 för att måtten

skall stämma

PostFree Fot

Fotens placering 15/100

Mätning

100%

Börja med att mäta första sträckan från punkt (a) där du önskar att räcket skall börja till punkt (b)
där du har din vinkel. (har du ingen vinkel så mäter du till räckets avslut)
Mät nästa sträcka från punkt (b) till punkt (c) där du vill att räcket skall avslutas

Ritverktyget lägger automatiskt
ett mellanrum mellan glasen så
det behöver du inte tänka på

CC (b)

CC (c)

15%

CC (a)
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2. Infästning och val av skruv

Du väljer skruv utifrån ditt underlag. För trä rekommenderas som
minsta storlek M10 och 110mm. Genomgående bult där möjlighet
finns ger bästa resultat.

För bästa stabilitet och säkerhet måste båda skruvar i varje fot ha
en ordentlig fästpunkt. Vid träunderlag bör man använda dubbla
reglar.
Om du fäster i stenplatta eller liknande är det viktigt att varje platta
i sin tur är fastgjuten så att den inte sjunker eller förflyttar sig med
tiden.
För montage i betong eller sten kan man förslagsvis använda
kemiskt ankare eller expanderbult.
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Montering:

PostFree Flex

Infästning i dubbel regel

Hur skapar jag fästpunkter?

Ett räckekanaldrigbli stabilareänsin infästning.
Därnaturliga fästpunkter saknaskanman
skapa stadiga fästpunktergenomatt:

1.Montera enextra regel.

2.Montera ett vinkeljärn avkraftigaretyp
på enbefintligbalk.

3. Montera plastdistanser
När fötterna är fastskruvade skall du montera plastdistanserna som
ligger i lådan, på båda sidor om glaset. Välj plastdistans baserat på
glastjocklek enl instruktionen i lådan.

90°CCmarkerad linje

1. Ritning och nogrannhet
Börja med att ta fram din senaste ritning från din godkända orderbekräftelse. På sista sidan står det
specificerat vilka glas som skall användas till varje sträcka. Innan du börjar montera något, se till att du
markerat ut noggrant var dina fötter skall stå. Förslagsvis använder du en snörslå för att markera hela
sträckan enl "CC markerad linje" nedan. Använd sedan ett vinkeljärn för att markera ut fotens placering så att
foten inte hamnar snett. Om foten hamnar snett skapas onödiga spänningar i glaset vilket kan påverka
säkerheten.

Plastdistanser
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30mm

Justerbarhet
ej i skala (baserat på1000mmglashöjd)

4. Montera glasen

Tips!

Till sist lyfter du ner första glaset försiktigt. Se till att
plastdistanserna sitter kvar så att glaset inte ligger mot
metall.

Eftersom foten är justerbar innebär det att underlaget
inte behöver vara helt jämt utan du har istället möjlighet
att justera glaset i lod med hjälp av justeringsskruvarna.

När du lyft i glaset skall det spännas fast. Använd ett
vattenpass för att se till att glaset är i lod. Sedan växlar
du mellan undre och övre justeringsskruv tills skruvarna
sitter åt och du är nöjd med resultatet.

Eftersom trä är levande material kan regn och värme
påverka att underlaget rör sig. Detta gör att man kan
behöva "efterdra" skruvarna efter ett tag.

För att hålla ditt räcke skinande rent kan du enkelt tvätta
och spola av med bilschampo och svamp. Var noga med
att inte använda något slip/putsmedel.

Om du har frågor kring montaget är du välkommen att
kontakta oss.

Övre justeringsskruv

Nedre justeringsskruv

Montering:

PostFree Flex
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