SPIRALTRAPP TYPE G3
MONTERINGSANVISNING

Informasjon:
Denne monteringsveilederen viser konkrete prinsipp for montering av spiraltrapp Type G3.
Ulik utforminger av trappeløp vil kunne gjøre at enkelte punkt bør gjøres i annen rekkefølge.
Spiraltrapp G3 leveres også med ulike rekkverksmodeller, denne veilederen tar utgangspunkt i modell SS7.
Gjør deg godt kjent med egen montasjetegning til prosjekt før oppstart.
Bruksområde:
Spiraltrapp kan brukes til mange ulike formål.
Ved riktig utforming kan trappen egne seg som hoved trapp, inspeksjonstrapp og rømningstrapp.
Informasjon om gjeldende bruksklasse for trappen, finner man på ytelseserklæring levert med trappen.
Utstyr for montering:
Målebånd, drill med bor for tre eller betong samt metall, pipenøkler, unbrakonøkler, vater,
hammer, gjærsag med blad for aluminium, popnagletang.
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1. Start med å sjekke at delene har riktig kvalitet og antall
i henhold til pakkseddel.

2. Kontroller fysiske mål i forhold til prosjekt-tegning eller
konfigurator.

3. Monter veggbrakettene på vegg. Sjekk montasjetegninger for mål/plassering. Underkant brakett skal ligge
150 mm under ferdig gulv.
Bruk 1stk. Ekspansjonsbolt mot betongdekke.
Bruk 3 stk. tre-skruer mot tredekke.

4. På bakken skrur man sammen reposplanker og sidevanger. Plankene på enden må ha hull på ytterside.
Bruk 4 stk. M10x30mm bolt med flensmutter per plank.

Midthaug spiraltrapp

MONTERING AV SPIRALTRAPP

5. Monter topptrinn og vinkelstøtte på toppen av
sentersøyle. Bruk 2 stk. flensbolt M8x16mm.

6. Sett søylen med topptrinn sammen med repos.
Bruk 6 stk. M10x30mm Bolt med flensmutter.

7. Heis søylen med repos på plass, hekt over brakettene og
ikke glem foten under søylen. Bruk vater til å rette opp
søylen og repos.
Bruk 3 stk. ekspansjonsbolter mot dekke/fundament.
Bruk 3stk. Flensbolt M08x16mm for sammenkobling.

8. Reposplank skrues mot veggen.
Bruk 4 stk. ekspansjonsbolter M08 (Rød pil).
Bruk 2 stk. flensbolt M08x16mm for å låse repos mot
braketten (Grønn pil).
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9. På bakken, skru sammen rekkverksstender med vugge og rekkverkstender mot trinn.
Bruk 2 stk. M08x16mm bolt med skive og skjøtemutter M08x25mm for rekkverket.
Bruk 1 stk. M06x16mm låsebolt med flensmutter for vugge.

10. Hekt trinn til søylen og lås med M08x16mm bolt.
OBS! Ikke stram til bolter før alle trinn er påmontert.
Start med trinn i bunn, og jobb deg oppover.
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11. Første trinn har en justerbar fot som skrues på plass
med en støtteplate. Det er mulig å stå på trinnene ved
montering oppover trappeløpet.
Tenk sikkerhet!
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12. Skru vangene utenpå trinnene. Start i toppen, og jobb
nedover. Vangene er nummerert, start med nummer 1.
Bruk 2 stk. M08x16mm bolt med skiver per trinn.

13. Rett opp stendere til rekkverk, og stram til bolter

14. Sett skjøtehylsen på plass, og plasser topprør over denne.
Skru fast topprør til skjøtesøyle. Bruk 4 stk. M10x25mm bolt.

15. Monter rekkverkstender med vugge til repos.
Bruk 2 stk. M08x25mm bolt med flensmutter for rekkverket.
Bruk 1 stk. M06x16mm låsebolt med flensmutter for vugge
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16. Monter håndløpere (Grønn pil) på repos. Bor opp hull, og fest med pop-nagle til vuggen.
Bruk rørfester mot vegg og topp-rør (Rød pil). Bor et 5 mm hull i topp-rør, og bruk M6x16mm flensbolt.
Mellom repos håndløper og håndløper til trapp plasseres justerbart bend (Blå pil)

17. Håndløper til trapp er ofte oppdelt i flere lengder.
De skjøtes med et 150mm skjøtestykke som plasseres inn i
ende. Bor opp hull til 2 stk. pop-nagler på hver side av
skjøten, og sett i pop-nagler til skjøtestykket.
Ved fri ende brukes endepropper av plast.
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18. Monter fast dekkplaten over hullene på framside av topptrinnet. Bruk 2 stk. M06x16mm panhode med flensmutter

Midthaug spiraltrapp

MONTERING AV SPIRALTRAPP

Når trapp er ferdig montert bør man ta en kontroll på alle skrueforbindelser,
og trekke til bolter om nødvendig.
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VEDLIKEHOLD
Ettersyn/Kontroll av spiraltrapp:
Produktet bør ha ettersyn med 1 ars intervaller:
• Kontroller at produktet ikke har synlige tegn på hærverk.
• Kontroller at alle bolter er trukket til.
• Kontroller at produktet ikke har løse komponenter eller utstikkende elementer.
• Kontroller at produktet er godt rengjort, og at overflaten er fri for sår/skader.
Rengjøring av spiraltrapp:
Ved alminnelig vedlikehold benyttes såpevann, med pH-verdi mellom 5 og 8.
Det skal etter dette skylles med rent vann.
Vi anbefaler at rengjøring foretas med 2 mnd. intervaller eller ved behov. Værutsatte deler bør rengjøres oftere.
Alminnelig smuss fjernes med rengjøringsmidler uten slipeeffekt eller oppløsningsmidler.
Reparasjoner av spiraltrapp:
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 70 år erfaring

Kvalifiserte medarbeidere

Trygghetsgaranti

OVERFLATEBEHANDLING

Kontakt oss gjerne for mer informasjon
om våre produkter og tjenester

VARMFORZINKING

Brødrene Midthaug AS
Skallvegen 1-3, 6453 Kleive-NO
Telefon 71 20 15 00
salg@midthaug.no
Besøk oss på internett:
www.midthaug.no

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforzinkes.

PULVERLAKKERING

Facebook:

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

