Monteringsanvisning Foldevegger
Takhengte foldevegger:
Seksjonene er nummerert i overkant, 1, 2, 3 osv. Startseksjonen er
alltid nr. 1. Numrene leses alltid fra samme side.
Montering:
1. Sett i justerskruer (sekskanthode), og monter takskinnens
første teleskopdel på plass i parkeringssonen.
2. Press inn nedre del av takskinnen nærmest parkering og lås
den med låsemutter i riktig høyde. Bruk gjerne sidekarmen som
understøtte for å få riktig høydemål.
3. Startkarm med seksjon nr. 1 monteres stående på gulvet,
eksakt i lodd under takskinnen.
4. Reis seksjon nr. 2, tilpass gangjernene (hengslene) og trykk i
låsepinnene. Elementene med bærevogner tres inn i enden av
skinna. Bærevognene er forjustert fra fabrikk. Om det pga
plassmangel ikke går an å få i låsepinnene i fra oven i det
øverste hengslet, bøy låsepinnen forsiktig ca 2 cm ned fra
hodet. Slå pinnen inn fra undersiden.
5. Fortsett i.h.h.t punkt 4 med seksjonene i nummerordning, 3, 4,
5 osv.
6. Monter siste del av teleskopskinnen i taket. Husk å sette inn
styretapp for skjøt i skinnen.
7. Dra i tetningslistene, gjennom å forskyve teleskopdelen
opp/ned, bruk evt. kniv og press på plass pakningens siste rest
ved skjøt.
8. Dra ut veggen og lås den fast i plan stilling med
espagnolettene.
9. Monter sluttkarmen og foreta eventuell lengdejustering,
monter også gulvstyring. Juster takskinnen slik at slepelister
ligger tett mot gulv.
10. Skru fast espagnolettbrikker, låsetilbehør og håndtak.
Festemateriell:
Treverk: 6 mm tykke skruer, lengde avhengig av ett eller to lag gips
og bæring i overliggende konstruksjon.
Direkte i treverk: 6 X 50 mm
Ett lag med gips: 6 X 70 mm
To lag med gips: 6 X 100 mm
Betong : Betongskrue type HILTI HUS-H 6x60 eller tilsvarende.
Akryl : Legg på en streng med akryl på takskinnen
for å forhindre lydgjennomgang mellom skinne og skjørt.

Gulvgående foldevegger:
Seksjonene er nummerert i overkant, 1, 2, 3 osv. Startseksjonen er
alltid nr. 1. Numrene leses alltid fra samme side.
Montering:
1. Gulvskinnen monteres eksakt i horisontal posisjon med
toleranse +/- 1mm.
2. Startkarm med seksjon nr. 1 monteres stående på gulvskinnen,
eksakt i lodd.
3. Skru fast takskinnens U-profil loddrett over gulvskinnen.
4. Monter underdelen til takskinnen og dra i tetningslistene.
5. Reis seksjon nr. 2, tilpass gangjernene (hengslene) og trykk i
låsepinnene. Om det pga plassmangel ikke går an å få i
låsepinnene fra oven i det øverste hengslet, bøy låsepinnen
forsiktig ca 2 cm ned fra hodet. Slå pinnen inn fra
undersiden. Se etter at trinse treffer senter av gulvskinnen.
6. Fortsett i h.h.t punkt 4 med seksjonene i nummerordning, 3, 4,
5 osv.
7. Dra ut veggen og lås den fast i plan stilling med
espagnolettene.
8. Monter sluttkarmen og foreta eventuell lengdejustering.
9. Juster takskinnen slik at tetningslistene ligger an mot
seksjonenes overkant.
10. Skru fast espagnolettbrikker, låsetilbehør og håndtak.
Festemateriell:
Treverk: 6 mm tykke skruer, lengde avhengig av ett eller to lag gips
og bæring i overliggende konstruksjon.
Direkte i treverk: 6 X 50 mm
Ett lag med gips: 6 X 70 mm
To lag med gips: 6 X 100 mm
Betong : Betongskrue type HILTI HUS-H 6x60 eller tilsvarende
Akryl : Legg på en streng med akryl på takskinnen
for å forhindre lydgjennomgang mellom skinne og skjørt.

