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MONTERINGSBESKRIVNING

Specification/
DAN10-0 Utan kedjeögla
DAN10-1 Slutstolpe 1 st kedjeögla
DAN10-3 Mellanstolpe med 2 st kedjeöglor

Leveransspecifiaktion/
DAN10-0A/B/C/D    1st
DAN10-1A/B/C/D    1st
DAN10-3A/B/C/D    1st

A - för fotplatta som bultas ovanpå mark/
Montering på träunderlag
Montera med fransk träskruv mot träunderlag

Montering på smågatsten eller gatuplattor
Undergjut plattorna med betong. Det får ej finnas 
sättsand mellan plattorna och betongen. Borra 
plattan för expander eller kemankare. Montage 
med expander ger en demonterbar fastsättning. 
Montage med kemankare ger en permanent 
fastsättning

Montering på betongunderlag
Borra betongen för expander eller kemankare. 
Montage med expander ger en demonterbar 
fastsättning. Montage med kemankare ger en
permanent fastsättning

Montering på grus eller gräs
Schakta ur marken för ett betongfundament. Gjut 
ett fundament i betongrör eller papprör. Toppen 
på fundamentet skall avslutas med en radie. 
Borra fundamentet för expander eller kemankare. 
Montera fast foten mot fundamentet och återställ 
marken.

B- för nedgrävning i mark/
1) Gräv en grop till frostfritt djup.
2) Grunda med icke tjälskjutande    
 material så att gropens djup blir 52 cm.
3) Ställ ned pollaren i gropen och gjut fast  
 med betong. Betongen skall avslutas ca  
 5 cm under mark. Ovanytan på   
 betongen skall avrundas.

C- för prefab betongfundament/
Finns i längderna 70,90 och 130 mm. 
Bet:DAN DK108P. Beställes separat.

1) Gräv en grop till frostfritt djup.
2) Grunda med icke tjälskjutande material så 
 att gropens djup anpassas till lämpligt   
 fundament.
3) Ställ ned fundamentet i gropen och tryck i  
 pollaren i fundamentet. Återfyll marken.  
 Se till att återfyllningen blir väl packad

D- För vingfundament/
Prefab vingfundament finns att köpa som 
tillbehör. Bet: DAN VING108. Beställes separat.

1) Gräv en grop till frostfritt djup.  
 Utbredningen på gropen skall minst vara  
 30x40cm
2) Grunda med icke tjälskjutande  material  
 så att gropens djup anpassas till lämpligt  
 höjd på stolpen.
3) Montera på vingfundamentet längst ner vi  
 basen på stolpen.
4) Ställ ned stolpen i gropen samt återfyll   
 marken. Tillse att återfyllningen blir väl  
 packad.
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