
 

Installationsinstruktioner

 STEMYS LINEAR DESIGN  glas

tak
 

  skärm röf 

Steg   skärmtak monterade helt till steg röf 

MONTAGE GLAS 



RBEREDELSERÖF  MONTERING FÖR 

Material  gyerktv och 

2

Planera  med 
2 -  för personer 3  
montering 

Penna  markera att för Tumstock  ttbandåm / Vattenpass

Monteringsmaterial Hammare areGummihamm

19   mm 6  insexnyckel mm skruvmejsel gaffelnyckel

Silikon Silikonspatelsilikonpistol



MONTAGE GLAS 
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rengöringsmedel spraya  flaska luftpumpe

Pappershandduk
 Rulle

Hink Dammsugare

1 mm6 /  2 mm0
Betongborr eller    1 mm4

Borrmaskin

Trä  borr metall /

S römt

.Alu  stege och byggnadsställning 
älpajh  dig 

dig  montering vid 
!



PACKLISTA
 

4

Kontrollera  om installation före 
du  leverans. full en ttåf har 

Standard  leverans

!

Glas  skiva 
 

Alu. kärmtak  skena s 
 st. 2 Profil re

 täcklock
 ovala

 

Alu.  skena skärmtak 
 st. 2 Pro ilerf

rektangulär  profil 

2  stapparål 
 

4  skruvar st 
för  ändlock 

 

ndlockÄ ndlockÄ
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 Extra  tillbehör 

 
 

LED List- Trafo

Vattenränna 
 

Självrengörande
 glas

Plastkil för taklutning   Grad 5

Infästningsmaterial

 

Brickor M ruttra Kemankare
ankarmassa 

 betong för

Konsol
 vägg isolerings för
 ngågängst Gängstänger Perfohylsa

 Ankarmassa
 med tillsammans lstenåh

 eller lbetong/tegelåh
 i montage vid Används

 ankarmassa till



VÄGGMONTERING
De  äggv va pernayt olika 
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normal  murverk 
perforerade

 Ankarmassa och ngåst gängad
  amts erfohylsap 

Väggar  tegel med 
orhyls2 , gängade  st. 

med ,  assmaranka ca. mm 50
 mellan

 
 stänger

 öst d som

Väggar  tegel med 
1  stänger gängade hylsa, st. 
med  nkarmassaa 

Fästsystem   väggen. av byggnadsmaterialet för lämpliga vara skall 
Beroende

 material. lämpligt du behöver fasad, värmeisolerad en åp eller
 trästomme murverk, åp särmtak montera vill du om åp 

ngaåM

 betong. eller murverk till tminstoneå penetrera
 du steåm  förankring stabil en För det. fixa inte du kan skikt,

 detta endast Montera mineralull. eller skum styvt av lager tjockt ett
 murverket åp sitter som , isoleringssystem har byggnader 

Du  en hittar 
versiktÖ  av 

vanliga   underlag 

Vi  du att rekommenderar 
eranvänd hög

 material infästnings
 på kvalitet  

 



MONTAGE GLAS 
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ngenåängstG  

   bricka mm 70
 ankarmassa och  med

 insidan nåfr
Lättbetong

 väggSviktande 
Konsol med ngågängst 
ankarmassa 

 

Värmeisolering
När

 nåinifr skruvas ngåängstg lastkapacitet
 nödvändiga den inte har väggen 

  

 

Värmeisolering

ngåGängst  med insidan nåfr 
motplatta  stöd som 

Trästomme

 
bserveraO

 .tetciapaktsal
 på specifikationer

 respektive
 standarder

 och föreskrifter
gällande  av

 typer alla i 

Viktig
:

Stång
  mm 22 ut skjuter

 längd  

vid
 taklutning förradg  

 5 Plastkil ej 

  
Sång   längd 28 m
vid

m

Varning:
Gör en

med

. utdragskrafter
 de åp

 avseende 
 plats

 åp inspektion
  

 information:

 plastkil 

i

 



MONTERING 
Steg  guide steg röf 
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Rita  position horisontellt 

1

Markera  låborrh för 

3

Arbeta  vattenpass med 

djHö
standard 

 dörrkanten ovanför
 cm 20 ca.  

 ,individuell fastels

2
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Förborra
  ammsugd och Borrning
  .borr16mm med 

T psi
använd

 fasader. värmeisolerade
vid  borr mm20  

4
sningå

 hål borr av
 avblGrundlig  

 

5

20mm
markören 

 nedanför mm 40 och ovanför 
låH bild   fasad isolerade 

�

 
 

3a
Installation

  fasad isolerade
 i konsolen av 

3b

Förfarande  fasad värmeisolerad för 



MONTERING 
Vid  klinker + tegel / erkvmur 
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infoga   perfohylsa 

9

Kapa
 lenåborrh av längden
 tillerfohylsa p upp 

7

 ren och dammfri
 är letåh tillsDammsug 

6

ngåGängst

 mm 28 +  5 Plastkil ltil
 med mm 22 + lsdjupåborrh

 längd 

8
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Förberedelse

Följ  alltid. 
 produktinformation
 injicera.ankarmassa 

 och pistol Silikon 

 skyddshandskar. inte
 Glöm snabbt. härdar bindemedlet eftersom

 ligt,jmö som snabbt ås arbeta Vänligen
OBS
 

 !!!

10
Skruva

 stopp tar
 det tills väggen i ngenåst

 gängade den 

11

Applicera
 ngenåst gängade den

 på ankarmassa 

Glöm  skyddshandskar. inte 
OBS  !!!

12
Vrid 

 stopp tar
 det tills gummihammare

 en med knacka
 och ngenågängst

13



MONTERING 
Steg  instruktioner steg röf 
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ngåGängst  längd 

22 mm utan 
 

 Plastkit 
28 mmmed  grader 5 Plastkil 

14
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Borra  Plastkil i låh 

15

Applicera
 väggen och plastkil

 mellan silikon 

17

Borra
 borr trä eller metall

 mm 14 med plastkil 

16

fixera   plastkil 

18



MONTERING 
Steg  instruktioner steg röf 

14

Avlägsna
 spatel en med

 silikonrester 

19

Hantera  sätt säkert ett åp glas 

21

Dags  kaffe kopp en för 

20

Fäst
 gängstänger åp

 profil av del nedre 

22



MONTAGE GLAS 
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 lätt gummiklubba  med 

23
Skruva

 Nm 40 med
 gängstängerna åp brickorna

 och muttrarna 

24

LED-Sätt
 remsan

 lysdioden 

25
Ljus  glaskanten genom 

26

Alternativ:  remsa usjLED-l 



MONTERING 
Schritt für Schritt Anleitung
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Positionera
 profilen av halvan
 övre den 

27
Skruva

  skenan i införas
 skall som glaset montera lätt

 att för skruvar löst 

28

För

 profilkanterna
 med jämnhöjd i den in rikta och
 läge stopp till fram glaset in 

 
 t.å dras slutligen den tills djhö läges

 slutliga det i glasetPositionera 
OBS  !!!

29
Sätt

 sidor daåb
 åp stiften säkerheten 

30
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Säkerhetsställ
 profil

 övre 

31

Montera
 täckprofilen

 av botten och toppen 

33

Slutlig
 Nm 20

 med tdragningå 

32

Skruva  ändlocken åp 

34



MONTERING 
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 silikon
 med  skena och  väggmellan ätaT 

Tipp

 fogar klinker upajd eller tegel med fallet
 i exempel Till profilen. bakom rinna att
 nåfr vatten hindrar väggenSilikon  på 

35


