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Metall-fot i HelliNg/sKrÅ MUrKaNt

1. Legg ut metall-føttene på riktig avstand på murkanten (i.h.t. gjerde-typer/lengde). NB! Avhengig av

vinkelen skal nok fot/stolpeavstand kortes inn litt. Bruk gjerne en tverrligger for å se/bekrefte lengden.

2. Bor og fest foten på plass med ekspansjonsbolter i h.t. hullene (6 mm) i hjørnene. 

NB! Fyll gjerne noe silikon e.l. i hullet for å gjøre hullet «tett» - for å eliminere/redusere muligheten for

evt. vann-inntrengning og frost sprengning!

3. Hold merket skrå stolpe loddrett - utenfor – på siden av muren – med siden med de laveste hullene ned-

over (se tegn. –hull B nedover!).

4. Mer og kapp stolpen i h.t. skråen for å få riktig vinkel. Se tegn. hvor det skraverte feltet indikerer hva som

skal kappes bort av stolpen. 

NB! Her skal en påse at bunnen av hullet «B» er ca 50 mm over toppen av muren!

5. Plaser stolpen over foten og hold stolpen i lodd/vater og for-bor en 2-3 mm hull gjennom stolpen og

igjennom metall «tappene» (4. stk. – 2 på hver side). Fest stolpen til foten i de for-bote hullene med

boreskruer. Nå er stolpen låst i lodd samt forankret i metall-foten!

6. Før du går videre må bunnkransen skjæres/tilpasses slik at den kan treès nedover foten og skjule flensen

på foten samt skjule de 4 boreskruene. Dette gjøres kanskje best/enklest med en liten vinkelsliper. Om

ikke denne slutter helt tett rundt stolpen – er det ingen fare – da evt. vann som kan renne ned  - vil

slippe ut likevel.

7. De utfreste hullene i stolpene er frest ut i lodd, Her mådet nok files litt i øvre og nederste del av hullene

for å oppnå riktig vinkel. Dette må kanskje gjøres i flere omganger, slik at ikke hullet blir feil/for stort.

8. Bunntverliggeren monteres/festes i stolpen. Fest gjerne alu-profilen med en skrue i den midterste

/deleveggen slik at ikke denne sklir «ned/ut» fra bunn-kammeret!

NB! Se etter merking som skal peke oppover i skråen.

9. Topp-tverliggeren monteres/festes. Se etter at de «største/lengste» hullene vender ned – og se etter

merking som skal peke oppover i skråen

10.Tre ned i stakitt-pinnene. Dersom nødvendig – files hullene for vinkel-tilpasningen – da hullene her også

er frest ut i lodd
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