Monteringsanvisning till Förråd
1. Montera golvet enligt ritning, 10 – 15cm från marken. Ställ det på plintar eller block.
Förankras i hörnen. Lägg block, enligt ritningarna, under stugan som stöd åt tvärgående
golvreglar som ligger 600cc från golvets ytterkant.
2. Hel gavel ställs ovanpå golvet. Spikas i väggregeln, ner i golvet, med 4” galvad trådspik.
3. Långsidor monteras likadant, kvittar i vilken ordning. Spikas i hörnen med två 60mm
galvad trådspik i varje panelbräda in i gaveln.
4. Montera gaveln med dörr och spika i hörnen.
5. ”Tak upp” regeln spikas längst upp under takregeln, från gavel till gavel som stöd åt
takhalvorna.
6. Det kvittar vilken takhalva Ni monterar först. För samman hacken i väggen och takregeln
och spika två 4” galvade trådspik från undersidan av väggregeln och upp i takregeln. Fäst med
ett 60mm galvat trådspik (slås ej ända ner i fall Ni behöver finjustera) i nedersta takbrädan.
Tag ett mått på nedersta takbrädan vid hel gavel. Justera toppen på takhalvan så Ni får samma
mått uppe som nere i gavelutsprånget. Montera sedan andra takhalvan på samma sätt och
justera in den i toppen efter den första takhalvan, som redan är rätt. När Ni justerat allt rätt så
spika två 60mm spik i varje takbräda.
7. Vindskivorna monteras genom att spika igenom vindskivan in i ändarna på takbrädorna.
Monteras cirka 20mm över ovankanten på takbrädorna.
8. Takfotsbrädan kapas in mellan vindskivorna längst ner på taket mot takstolarna.
9. Pappen monteras genom att börja längst ner. Låt den släppas 20mm nedanför takbräda och
vik upp den över kanten på vindskivorna. Spika till sist vattbrädorna över vindskivorna. Till
pappen används 20mm galvad pappspik och asfaltsklister i skarvarna. Börja med en sträng
klister längst ner.
10. Spika fast hörnbrädorna och brädorna runt dörr och fönster. Fäst glasen med silikon om
det är fasta glas (ej öppningsbara).
11. Montera vindskivor (dubbla) endast på förråd Nr 27 och 28.

