
MONTASJEVEILEDNING REKKVERK 

 

RT2—TOPPMONTERT MED HÅNDLØPER 

 



GENERELL INFORMASJON 

 

 

Profiler 

Våre rekkverk leveres med pulverlakkerte aluminiumsprofiler.  Profilene må behandles forsiktig for å unngå ska-

der og riper i lakken under montering.   

 

Glass 

Våre rekkverk leveres med 8,76 laminert glass. Ved fallhøyde under 0,5m kan rekkverk leveres med 6mm herdet 

glass. 

 

Skruer 

Det skal benyttes skruer i A4 syrefast kvalitet mot aluminium.  

Valg av skruer mot grensesnitt er avhengig av materialet ( tre, betong, etc.) Forhandler/montør er ansvarlig for 

valg/prosjektering av festemateriell mot grensesnitt.  

Maks uttrekk pr. skrue mot gulv: 

 

 

 

 

Høyder 

Ved fallhøyde 0,5m—10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1m. 

Ved fallhøyde over 10m, skal rekkverkshøyde være minimum 1,2m. 

 

Stolpeavstand 

Maks stolpeavstand er  1m. 

Stolpeavstand kan økes til 1,2m ved bruk av 8,76 herdet laminert glass og maks rekkverkshøyde 1m. 

 

 

Stolpeavstand (m) Høyde (m) kN/stk 

1 1 7,63 

1 1,2 8,78 

1,2 1 9,15 



VEILEDNING 

1. Montèr stolper.  

Montèr stolper til gulv. Gummilisten som sitter i stolpen skal være på utsiden av glasset.  

For å få riktig avstand mellom stolper, benyttes medfølgende maler. Mal plasseres mellom stolper, 

ikke mellom fotplatene. Ved behov, benyttes skims for å få stolpe i lodd.  

 

- Trevirke: 4stk franske treskruer 10x100 A4.  

- Betong: 4stk limanker A4 

2. Montèr glass 

Sjekk at gummilister sitter korrekt på rekkverksstolpene. Sett inn glassene ovenfra. Justèr glassene 

sideveis, slik at de har like mye inngrep i stolpen på begge sider. 

3. Montèr rull-inn gummilist 

Spray på litt Zalo-vann i overgang glass/stolpe og montèr rull-inn gummilist. For 8,76mm glass, be-

nyttes gummilist R876. For 6mm glass, benyttes gummilist R6. 

4. Montèr håndløper 

Håndløper monteres med 2stk 4,8x13 pan A4 i hver stolpe (1 skrue i senter stolpe utvendig og inn-

vendig). Ved skjøting av håndløper benyttes styrepinner. Skjøt midt på stolpe. I sammenføyning i 

hjørne benyttes også styrepinner. 

5. Montèr endelokk 

Endelokk monteres på håndløper med 2stk skruer 3,5x13 senk A4 

6. Montèr mutterhetter 

 

 


