Detta är vår enkla monteringsanvisning.
För utförligare beskrivningar och instruktionsfilmer se www.granab.se

Montering steg för steg
System 3000

System 7000

System 9000

Profiler med stödkloss och dämpelement,
nivåjusteringsskruv och betongankare.

Viktiga generella punkter
OBS! Tillse alltid att ytskiktstillverkarens krav uppfylls beträffande dilfog,
spalt mot vägg o.s.v.
Före montaget och efter montaget måste alla ytor vara noggrant städade.
Samtliga justerskruvar måste förankras noggrant i golvbjälklaget med betongankare. Om ej samtliga
justerskruvar sätts fast ordentligt finns risk för knarr och ojämnheter i golvytskiktet efter monteringen.
Justerskruvarna måste alltid vara nedsänkta i golvreglarna så att justerskruvarnas ovankant ej kommer i
beröring med golvytskiktet då detta förorsakar kortslutning i ljudisoleringen.
Vid montering av golvspånskiva eller golvspånskiva/parkett på reglarna är det mycket viktigt att
golvspånskiva eller parkett ej ligger mot vägg. Det måste alltid finnas en springa på ca 5 mm mellan vägg och
golvspånskiva/parkett så att golven får fri rörelse för att projekterad ljudisolering skall innehållas.
Vidare måste stor vikt läggas vid att träbaserade golvmaterial såväl vid som efter inläggning är beroende
av den relativa fuktigheten i lokalen. Tillverkarens anvisningar skall noggrant följas.

Följ noggrant punkterna i egenkontrollens checklista!
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1.
Montering av Granab
Golvregelsystem
Regel med justerskruvar.
Röd linje visar fördig höjd

Starta med att skruva ena änden av
regeln till 10mm under färdig höjd

2.

3.

Släpp ner betongankare genom båda
justeringsskruvarna

4.
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Borra ca 30 mm ner i underlaget genom
justeringsskruvarna i regelns ändar.

Hugg av justeringsskruvarna jämns med
ovansidan av regeln

Dorna fast alla färdigjusterade skruvar med
monteringssdorn nr.2

5.

Dorna fast betongankaret på båda
sidor med monteringsdorn nr.1

7.

Justera upp regeln till sin
slutgiltiga höjd

6.

8.
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Montering av Granab
Golvregelsystem
Skruva ner mittenskruven
till

9.

Hugg av justerskruven i
ovankant med regeln

10 mm över bjälklaget

10.

11.

Borra med en 6mm borr ca 30 mm ner i
underlaget genom justerskruven

12.
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Skruva ner justerskruven
lätt mot underlaget

Dorna fast betongankaret med
monteringsdorn nr.1

Dorna fast den färdigjusterade skruven med
monteringsdorn nr.2

13.

Släpp ner betongankaret genom
justeringsskruven

15.

Justera mittenskruven till
färdig höjd

14.

16.
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Montering av Granab
Golvregelsystem
Skruva ner
de resterande justerskruvarna till 10

17.

Regeln är färdigmonterad!

mm över bjälklaget och fortsätt sedan montaget
enligt punkterna 10-16

18.
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