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Snögrind för lertegel-

pannor på råspont 

Artikelinformation:    Innehåll: 
Snögrind paket 2,4 m LTG på råspont 1 st grind 6052 
682830 t-röd    3 st konsol 6020 
      3 st fotplatta 6131 
      1 st monteringssats 6905 
      1 st monteringssats 6901 
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Monteringsanvisning: 

• Max utstick från yttersta konsol 200 mm. Avståndstabell /  
snözoner, se under regler och tabeller. 

• Snögrinden hängs på konsolens hake och skarvas löpande kant i 
kant med två skarvbyglar/skarv som träds in från ovan respektive 
undersida för att spänna ihop grindskarven med motbleck och 
flänsmutter. 

• Grinden låses vid varje konsol med en självborrande skruv i  
markerande hål. 

Ingår i monteringssats 

6905; Bygel & motbleck 

Skarv av snögrind med bygel och motbleck  

Valfri konsol 

Komplett paket 2,4 m 

Monteringsanvisning fortsätter på sidan 2 
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Snögrind fortsätter. 
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Max konsolavstånd 1200 mm 
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden) 

Konsol 6020  eller Konsol 6030), används med Fotplatta 6131. 
Monteringssats 6901 räcker till tre fotplattor. 

• Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konso-
len med fotplattan i något av hålalternativen. 

• Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter 
över takpannan. 

• Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan 
konsol och underliggande panna). 

• Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt 
denna modell. 

• Skruva fast fotplattan med 10 st träskruvar. 

Max konsolavstånd 1200 mm 
(minskas på särskilt hårt utsatta ytor/områden). 

Konsol 6020 eller Konsol 6030, används med Fotplatta 6132. 
Monteringssats 6901 räcker till sex fotplattor. 

 

• Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konso-
len med fotplattan i något av hålalternativen. 

• Placera enheten på bärläkten så att den nedvikna haken 
vilar mot övre läkts ovansida och konsolen ansluter över 
takpannan. 

• Byt hålalternativ tills placeringen är ok 
(ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna). 

• Vid nyproduktion kan nu alla enheter förmonteras enligt 
denna modell. 

• Skruva fast fotplattan med tre st träskruv i övre bärläkt  
(den översta skruven 45 grader lutande) och två skruvar i 
nedre bärläkt. 

På råspont (min 17 mm eller 12 mm  

K-plywood) 

På bärläkt min 45x70 mm. 

Använd fotplatta 613200 för bärläktfäste 

(ingår ej i paketet). 

Monteringsanvisning på råspont Monteringsanvisning på bärläkt 

Visar konsol 6030 (btg)    

monterad på fotplatta 6132 

(bärläkt) 

Visar konsol 6020 (ltg)    

monterad på fotplatta 6131 

(råspont) 


