Monteringsanvisning
Snøfanger for shingeltak og trapesplater

Snøfanger skal monteres der is og snøras fra tak kan
skade personer, gjenstander og bygningsdeler. Korte
snøfangere over for eksempel inngangsparti utsettes for
større laster enn de er beregnet for og frarådes.
I vinkler og andre steder hvor det lett blir opphoping
av snø må snøfangerkonsollene settes med maksimalt
45cm avstand. Er takfallet lengre enn 5m skal det brukes
flere snøfangerrekker med maksimalt 5m avstand.
Den nederste snøfangerrekken plasseres over bærevegg.

Gummipakning (lang)

Montering:
Verktøy: Drill med pipe, plasthammer, målebånd

Fest gummipakning mellom snøfangerkonsoll og plate
slik at skruehullene tettes. Skru fast snøfangerkonsoll
gjennom takplaten midt på innfestingsplanken med
de påmonterte skruene. Tilpass avstanden mellom
konsollene slik at de ligger midt i bølgebunnen på platen.
Avstand mellom konsollene skal være maksimalt 60cm.
Konsollene på hver ende av snøfangerrekken skal sitte
maksimalt 20cm fra kanten av taket.
Shingeltak:
Skru fast snøfangerkonsoll gjennom shingeltak og
ned i bordtaket med de påmonterte skruene midt
på taksperrene. Avstand mellom konsollene skal
være maksimalt 60cm. Konsollene på hver ende av
snøfangerrekken skal sitte maksimalt 20cm fra kanten av
taket.

Montering av snøfangergelender
Åpne klemmen på snøfangerkonsollen.
Start på den ene siden av taket og legg det første
gelenderet ned i den åpne klemmen. Enden av
gelenderet skal ligge likt med kanten av taket. Ikke lukk
igjen klemmen. Vipp opp gelenderrør og klikk fast
klemmen.Sørg for at klemmen ligger helt inntil konsollen.
Slå klemmen inn med plasthammer om nødvendig.
Monter gelenderet langs resten av lengden på taket ved
å tre rørene inn i hverandre. Kapp den siste
lengden dersom den stikker utenfor kanten av taket.
Kappet ende skal males med rustbeskyttende maling.
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Trapesplater:
Fest en trykkimpregnert innfestingsplanke med
samme høyde som lekt og bredde minimum 148mm.
Denne skrus fast 50cm over lekt langs hele taket.

Gummipakning (kort)
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Vedlikehold
Påse at takkonstruksjonen ikke er beskadiget på noen
måte (eks. råteskade). For å sikre personer og bygg er
det viktig at snøfangere og innfestingspunkter ettersees
hvert år.
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