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Gjutinstruktioner

• Håldjup Ca 500-600 mm
 

• Ingjutningsgods

• Stolpar vid behov

• vägglist vid behov

• Bottenlist

• Topplist

• H-list

• Tak till ALU-stolpe

• Polyplankprofiler

• Borrskruv Och Popnit

MONTERINGSANVISNING 
SKÄRM EKERUM



MONTERINGSANVISNING 
SKÄRM EKERUM

Lycka till med monteringen och tveka inte att höra av er om det 
finns några frågor.  
Montagefilm: polyplank.se/produkter/montageanvsiningar

❶ Fäst upp första stolpen/vägg-listen i nivå 
och Väg sedan in den. Fäst med 3 st 
borrskruv på vadera sida.
Fäst nedersta skruven ca 500mm upp så att 
skruven inte tar  

❸ Trä i bo�tten-listen i mellan stolparna och 
fäst med 2 st borrskruv på varje sida. OBS 
skruva i kanalen  på bo�tten-listen. 

❹ Fyll nu upp facket med Polyplank-profilerna 
med ca 1 cm glapp totalt i facket (ca 5 mm per 
sida) för ev rörelse i materialet.  Om H-list 
medföljer lägg i den på mitten av skärmen mellan 
polyplanken. Sista Polyplank-profilen kan behöva 
klyvas för att anpassas till rätt längd. 

❻ Klipp � till brytlocken e�fter önskat utseende
Och fäst med 4 st popnit.

❷ Mät och väg in resterande stolpar eller
vägglist e�fter nivån på stolpe Nr,1. Fäst  med
3 st borrskruv på vardera sida likt första
stolpen.

❺Översta brädan skall OBS all�tid snedkapas
så den kan löpa fri�tt. Trä i topp-listen och fäst
med 2 ST borrskruv så dom inte trä�ffar
Polyplank-pro�filen.

Man får inte borra i 
polyplankprofilerna.

Se till att det finns 
rörelsemån i sidled 
totalt ca 1,5 cm.

Se till att facket är
tajt i höjdled. Så att 
inga glipor skapas 
med tiden.

Att man inte skruvar 
i Polyplanken. 

Vid bullerreducering 
bör skärmen grävas 
ner ca 50mm så att 
inte ljud tränger 
igenom underifrån.

VIKTIG INFO!

PolyPlank AB - Storgatan 123 - 386 35 Färjestaden    +46 (0) 485 66 44 80 
www.polyplank.se    info@polyplank.se 




