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MONTERING AF

GLASRÆKVÆRK

DKVIGTIGT!
Glasset tåler ingen form for stød på 
kanterne, og skal derfor behandles 
med varsomhed. 

MONTERINGS-
FILM/GUIDE

Se også her hvor-
dan du hurtigt og 
enkelt monterer 

dit rækværk:
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Læg plastklods på klips, så den kommer til at være under 
glasset. Glasset må ikke monteres direkte på klips.

40 mm
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Montér glasset ved forsigtigt at skyde det på plads i profilerne. 
Afstanden fra bunden af glasset til terrassen er ca. 40 mm. 

Tryk den korte klips ind i bunden af sporet på hver side af stol-
pen. På afslutningsstolpe anvendes lang klips i afslutningsspor. 
En gummihammer kan med forsigtighed anvendes. 
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TOPMONTERING

Start med at beregne afstanden ud fra en af de 2 metoder 
i skemaet. Når monteringspladerne er lagt, placeres stol-
peforstærkerne på monteringspladerne. 

c/c1

Tjek at stolpeforstærkerne står på lige linje med en murer- 
snor. Tjek også at de står i vater. Hvis ikke de står i vater, 
kan de medfølgende kiler placeres under monteringspladen. 
Fastgør stolpeforstærkerne med de 4 medfølgende skruer. 
Alle skruerne skal fæstes til den bærende konstruktion. 

2

3

Påfør lim/fuge i stolpens fire kamre, og skyd stolpen ned 
over stopleforstærkeren, så den fastgøres til 
monteringspladen. 

Tryk udvendig gummipakning ind i sporet, så den gule 
stribe vender ind imod stolpen.
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Del den indvendige pakning i 2 stykker. Pres med 
fingrene pakningen ind mellem glas og stolpe. Læberne 
på pakningen vender ind mod glasset. 

Lim/fug langs bundproppernes kant og montér i bunden 
af hver stolpe.  

Start med at beregne afstanden mellem stolperne ud 
fra ovenstående metode.

Montér stolperne med de medfølgende skruer. Alle skruer- 
ne skal fæstes til den bærende konstruktion. Herefter følg 
vejledningen fra topmonteret foto 4-10. Hvis stolperne ikke  
er i vater kan de medfølgende kiler anvendes.

FRONTMONTERING

Lim/fug langs håndløberens kant og montér 
endebunden for enden af håndløberen. Fjern 
overskydende silikone.

På begge sider af håndløberen forbores et Ø3 mm 
hul gennem håndløber og stolpe. 
Fastgør håndløberen på hver side med 2 medfølgen-
de skruer. Ved samling af to håndløbere anvendes 4 
skruer. Håndløbere skal samles over en stolpe. 

Afkort håndløberen til ønsket længde og læg håndløberen  
på plads over stolperne. Afgrat kanterne og montér to 
samlestykker i håndløberens profiler. Skyd de to håndløbere 
sammen. Afslut evt. med neutralhærdende silikone i 
samlingen.

 Kapsav
 Boremaskine
 Vaterpas
 Gummihammer

Læs hele monteringsvejledningen før  
du begynder. Foto 4-10 anvendes både  
ved top- og frontmontering. 

  Fugepistol*
  Murersnor (anvendes 

ved topmontering)

DU SKAL BRUGE

1 2 3
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*Husk neutralhærdende bygningssilikone

Metoder til beregning:
Metode 1: Afstanden c/c stopler = Glasbredde + 35 mm
Metode 2: Afstand mellem monteringsplader = Glasbredde – 75 mm

Metode til beregning
Afstand mellem stopler = Glasbredde – 35 mm
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Samlestykke lige Samlestykke 90°

https://m.youtube.com/watch?v=MxyaI2KQzus

