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TJB Försäljning AB 

info@tjb.se  www.tjb.se 

tel: 0512-19959 

E2:2 Skyddsräcke och fäste för sparklist 

på släta tak med lutning upp till 6° 

Artikelinformation:  
 
6122  Stolpfäste med förmonterad gummitätning på undersidan 
  Fästet är förberett för montering av sparklist. 
Förpackning Styck 
Färg  Svart 
Artiklar till Skyddsräcket: 
Tillbehörsfäste 6120, stolpe 6280, rör 6060 1,2 m /6061 2,4 m, strävpar 6090, avstängningsbygel 6160, 
multivinkel 6150. 
Monteringssats 6911 (innehåller 8 st M10x20 mm flänsbult med mutter). Räkna 3 bultar för varje stolpe. 
Minsta antal stolpar 6280; 3 st. 
Monteringssats 6916 Räkna en sats per sammanhängande sträcka. 
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Stolpfäste 6122 monteras på infästningsplatta 6136/38 enligt A8:2, 3, 4. 

Använd infästningsplattans mittersta hål, max c-avstånd: 1200 mm. 

Monteringsanvisning, skyddsräcke: 

• Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd stolpfästet på infästningsplattans fästbult, 
montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm. 

• Träd ned stolpen i fästets avlånga hål och återmontera fästbulten. 

• Skjut skyddsrören genom stolparnas hål och lås rörskarvarna med självborrande skruv. 

• Montera två strävor på valfri stolpe; häng strävan på rören, fäst med självborrande skruvar i skyddsrör 
och stolpe. 

• Skruva fast båda skyddsrören i ändstolparna med självborrande skruv (förborrade hål i stolpen). 

• Avstängningsbygel träds på de båda rörändarna max 500mm utanför stolpen, drag klämbultarna. 

• Vid 90 graders montering används multivinkel med klämbult och självborrande skruv för låsning. 

• Montera eventuellt tillfällig sparklist 22x145mm i fästets bygel med 1st träskruv. 

Monteringsanvisning fortsätter på sida 2 

Bilden visar princip för fastsättning 

av konsol/stolpfäste 
Bilden visar princip för fastsättning av 

konsol/stolpfäste med förhöjning 
Montera strävor på en valfri 

stolpe per hel sträcka 
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forts. 

I samband med ex sedumtak kan stolpfästet höjas 50 mm med förhöjningsprofil 6137. 
Monteringsanvisning: 

• Gör hål i gummitätningen vid det fyrkantiga hålet och träd förhöjningsprofilen på infästningsplattans 

fästbult, montera med f-mutter som dras åt till 10 Nm. 

• Montera stolpfästet på förhöjningsprofilen med 2st f-bult med mutter i de två runda hålen. 

Montering stolpfäste eller förhöjning på betong; minsta draglast 10 kN och minsta tvärlast 10 kN, skruvdi-

mension M10 enligt produktanvisning.   

E2
-2 m

o
n

t Skyd
d

sräcke o
ch

 fäste fö
r sp

arklist 2
02

0102
7

 


