BALDAKIN TAK
MONTERINGSANVISNING

Denne monteringsanvisningen gjelder følgende produkter:
• 53924 BDK B1,2 x D0,9 m VZ kpl (1 stk glass 57849, 2 stk festestag 53581)
• 53925 BDK B2,4 x D0,9 m VZ kpl (2 stk glass 57849, 3 stk festestag 53581)
• 53926 BDK B3,6 x D0,9 m VZ kpl (3 stk glass 57849, 4 stk festestag 53581)
• 61699 BDK B1,2 x D1,2 m VZ kpl (1 stk glass 61702, 2 stk festestag 59383)
• 61700 BDK B2,4 x D1,2 m VZ kpl (2 stk glass 61702, 3 stk festestag 59383)
• 61701 BDK B3,6 x D1,2 m VZ kpl (3 stk glass 61702, 4 stk festestag 59383)

Montering av Baldakin tak
A.

Først monteres pos ①, Festevegg til husveggen. Dersom vegg av stendere med trekledning brukes medsendte treskruer 08x130 og da slik at innfesting kommer rett inn mot vertikale stendere i vegg med CC
1200. Feste vegg til alle baldakinstørrelser har også ett hull midt på, slik at baldakinen først kan henges opp
med en skrue gjennom dette før den vatres opp til horisontal posisjon og de andre skruene monteres. Husk
ved fastsettelse av innfestingshøyde at baldakinen, når den er ferdig montert har et fall framover på ca. 5
grader, og at feste vegg må plasseres Dersom veggen har annen oppbygning eller annet materiale enn treverk, så må innfesting avklares med Midthaug i det enkelte tilfelle og egnet innfestingsmateriell leveres
utenom settene.

B.

Når feste vegg er montert til veggen, så henges pos ② Sider Høyre og Venstre opp i slisser på pos ① Feste
vegg. På de ytterste skal flens vende innover mot midten. På Baldakin 2400 og 3600 skal det i tillegg være
hhv. ett og to par med slike sider hvor hvert par monteres inntil hverandre i samme slisse slik at flensene
vender fra hverandre. På dette stadiet skal de bare henge i slissene.

C.

Når sidene er hengt opp, så monteres pos ③ Front til disse vha. skruer (B) ISO7380 M08x025 og muttere
(B) M08 DIN985. Retning på denne velges ut fra hvor man vil ha kjetting for avrenning.

D.

Så festes ett av pos ④ Festestag til en av pos ② Sider ved hjelp av 2 stk pos ⑤ låseplate og skrue (C)
M10x025 ISO 7380 med mutter (C) M10 DIN985. Pos ⑤ låseplater plasseres til hver side for tappene på
pos ② Sider H/V, slik at Festestagene fikseres til sidedelene. På de største tas ett av de midterste Festestagene først.

E.

Det første festestaget monteres så til vegg med samme skruer som i punkt A og slik at flensene som glass
skal ligge på har en helling framover på ca. 5 grader. Operasjonen gjentas for alle stag.

F.

Neoprenlist 10x3 legges på flens på sider og på feste vegg. Glass plasseres oppå disse slik at ytterkant av
glass kommer ca. midt ut over pos ③ front. Så legges neoprenlist også over glass før pos ④ Låsevinkel
skrues fast til sidene vha. skruer (E) M06x16 og muttere. Husk at disse skal holde låsevinkler til begge sider
på de midterste/største. Hullene i Sider er vertikalt ovale slik at de pos ④ Låsevinkel så kan presses ned og
disse sammen med pakninger skal gjøre det tett.

G.

Som stoppere i framkant av glass monteres skruer M06x025 til de fremre hull i pos ③ Front fra undersiden
og opp. I den ende av pos ③ Front, som har hull, monteres så kjetting for avrenning.

Midthaug Baldakin tak

1

Sammenstilling av Baldakin tak B1.2 x D0.9 m
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Sammenstilling av Baldakin tak B2.4 x D0.9 m
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VEDLIKEHOLD
Rengjøring av glass:
Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann og ripefrie kluter, med tilnærmet pH-nøytral verdi. (6 – 8).
Det skal etter dette skylles med rent vann.
Rengjøring av Baldakin tak:
Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann, med pH-verdi mellom 5 og 8.
Det skal etter dette skylles med rent vann.
Reparasjoner av Baldakin tak:
Ved utbedring av mindre skader hvor varmforzinkingen ikke er blottlagt:
•

Skaden slipes forsiktig uten å skade varmforzinkingen.

•

Løstsittende partikler fjernes.

•

Reparasjonslakk påføres.

Ved utbedring av skader hvor metallet er blottlagt:
•

Området som skal repareres slipes og rengjøres for løse partikler.

•

Eksponert metall påføres primer.

•

Reparasjonslakk påføres.

Ved større skader på stålkomponenter må disse demonteres og overflatebehandles på nytt.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?
Produsert i Norge

Sertifiseringer

Topp kvalitet

Mer enn 65 år erfaring

Kvalifiserte medarbeidere

Trygghetsgaranti

OVERFLATEBEHANDLING

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
om våre produkter og tjenester

VARMFORZINKING

Brødrene Midthaug AS
6453 Kleive, Molde
Telefon 71 20 15 00
Besøk oss på internett:

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

PULVERLAKKERING

Facebook:

salg@midthaug.no
www.midthaug.no

YouTube:

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkanlegg. Her
utføres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter.
Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish

Midthaug Baldakin tak

4

2018 01

som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

