Montageanvisning: Birstatrappan rak trappa



Kontrollera att leveransen är komplett mot den medsända följesedeln samt att godset inte är skadat.
Eventuella avvikelser skall omedelbart anmälas till Birstatrappan.
Ta fram trappritningen då denna instruktion beskriver en enklare standardmodell men har samma princip vid montage.
Monteringen kan utföras på flera olika sätt, här följs en monteringsordning som är lämplig vid de flesta
tillfällen på standardtrappor. Läs genom hela montageanvisningen innan montage påbörjas!
OBS! Birstatrappan tillhandahåller ej infästningsmaterial som t.ex. expander m.m.
Samtliga steg/stödben/konsol och gavel monteras med medföljande M12 bultar, mutter samt brickor om inte
annat anges på ritningen, se även följesedel.



Placera ut höger och vänster vangstycken (1) parallellt med varandra på en plan yta, montera därefter dom två
första och två sista stegen i vangstyckena. Lyft och fixera därefter trappan i fasad/bjälklag med erforderliga
förband.



Om gavel (2) är beställd (beroende på trapptyp), montera denna enl. bild innan trappan lyfts och fixeras.
OBS! Tänk på att totalhöjden på trappan mäts till överkant plan (3) (Gallerdurk alt. annat mtrl) och inte överkant
vangstycke. Fixera gavelplattan mot vägg/fasad om sådant utförande.
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Ska trappan vila på konsoler monteras dessa i fasad innan trappan lyfts på plats alt. trappan lyfts upp och
konsolerna monteras efteråt under tiden trappan hålls upp av lyfthjälp.
Fixering mellan konsol och vangstycke görs av montör genom att borra ett Ø14mm hål och fixera med M12.
Ev. stödben monteras under tiden då trappan fortfarande hålls upp av hjälplyft för att undvika risk för skada.



Skruva fast övriga trappsteg.



Montera ev. gallerdurksplan med bifogad klammer alt. bultar beroende på vilket material trappan har.
Vid UPE-vangstycken läggs plandurken ovanpå vangstycket och fixeras med klammeröverdel och själborrande
skruv (4) eller S-klammer (klämklammer) (5) beroende på konstruktion.
Vid plattjärn kan det variera beroende på trappans utformning men skruvas oftast i vangstycket och då är
plandurken förberedd med gavlar och hålbild som vangstycket, se följesedel samt ritning.



Avsluta montaget med en kontroll att samtliga bultförband är ordentligt åtdragna. Eventuella ojämnheter i
zinkytan putsas lätt bort med fil eller slippapper.
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