Värtan

Varianter och specifikation

585

470
857

U20-43E/RYGG VÄRTAN B2
2st stativ
2st armstöd
1st sits med rygg
8st fästvinklar
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cc 2100
2110

cc 2100
2110

U20-42E VÄRTAN B1
2st stativ
1st sits
8st fästvinklar

470

U20-43E/PÅBYGG VÄRTAN B3
1st stativ
1st sits
6st fästvinklar

480

470

U20-43E VÄRTAN B3
2st stativ
1st sits
8st fästvinklar

470

U20-43E/RYGG/PÅBYGG VÄRTAN B2
1st stativ
1st sits med rygg
6st fästvinklar

cc 2100
2110

U20-42E/PÅBYGG VÄRTAN B1
1st stativ
1st sits
6st fästvinklar

92

U20-42E/MUR VÄRTAN B4
2st stativ för murmontage
1st sits
630

Värtan
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3st F6S M10x35mm
gula

Per stativ
DETAIL E
SCALE 1 : 10

2st F6S M10x30mm
gula

DETAIL F
SCALE 1 : 10

Observera:
För montering krävs två personer
6st MC6S M10x25mm
totalt per belysningsskärm
Skruvspecifikation (alla skruv, mutter och bricka är rostfria):
Startsektion

Skruvspecifikation (alla skruv, mutter och bricka är rostfria):
Påbyggnadsektionsektion

Stativ
6st försänkt insexskruv M10x35mm, lackerad gul.
4st försänkt insexskruv M10x30mm, lackerad gul.
10st bricka M10
10st låsmutter M10

Stativ
3st insexskruv M10x50mm,
2st försänkt insexskruv M10x30mm, lackerad gul.
8st bricka M10
5st låsmutter M10

Belysningsskärmar
6st insexskruv M10x25mm
12st bricka M10
6st låsmutter M10

Belysningsskärmar
6st insexskruv M10x25mm
12st bricka M10
6st låsmutter M10

Ryggkonsoler (monterad från fabrik)
4st insexskruv M8x25mm, lackerad gul.
8st bricka M8
4st låsmutter M8

Ryggkonsoler (monterad från fabrik)
4st insexskruv M8x25mm, lackerad gul.
8st bricka M8
4st låsmutter M8

Värtan
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Monteringsprincip för utbyggnad
U20-43E/RYGG
VÄRTAN B2
U20-43E/RYGG/PÅBYGG VÄRTAN B2
U20-43E
VÄRTAN B3
U20-43E/PÅBYGG
VÄRTAN B3
U20-42E
VÄRTAN B1
U20-42E/PÅBYGG
VÄRTAN B1

Startsektion

Påbyggnadssektion
Exemplet visar U20-43E/RYGG tillsammans med
U20-43E/RYGG/PÅBYGG (ryggar monteras i fabrik)

DETAIL G
SCALE 1 : 10

I möte mellan start- och påbyggnadssektion
monteras med 3st insexskruv M10x50mm, 6st brickor och 3st mutter.

Värtan
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Montering
U20-42E/MUR VÄRTAN B4

I

Specifikation rostfria skruv per sits:
4st insexskruv M10x25mm.
Lackerade gula
4st bricka M10

92

cc 1590

630

2096
DETAIL I
SCALE 1 : 15

Bricka M10
14

cc 398

DETAIL K
SCALE 1 : 15

14

Insexskruv
M10x25mm

Monteringsprincip.
Delarna fästes samman
med skruvförband M10 efter
att murstativen förankrats
i mur med kemankare
förslagsvis Hilti Hit-Hy och
tillhörande M12-ankarstång
(Obs. Ingår ej i leverans)

Murstativ

Värtan
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Skötsel och underhåll/
De flesta produkter kräver regelbunden tillsyn och skall torkas av så att inte mögel
och röta kan få fäste.
Sprickor i trä och skador på trä skall oljas. Skador på stål bättringsmålas snarast så
att inte rost uppstår. Underhållsintervallerna är beroende av flera faktorer, material,
förslitning, klimatpåverkan, skadegörelse osv.
Trä är ett levande material som påverkas av klimatförändringar. Det kommer med
andra ord att röra sig under inverkan av regn och sol. Små sprickor i träet kommer
successivt att uppträda.
Sioo
Sioo är en miljövänlig ytbehandling , vattenbaserad och används för sanering
och skydd av trä. Träskyddet har miljövänlig kiselteknologi och är biocidfri.
Passar för allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker,
vattenavvisande och stickfri. Behandlingen har lång hållbarhet med enkelt underhåll
och kan övermålas.
Premium Ytskydd Altan läggs på ytterligare en gång efter 10 –14 månader. Rengör ytan
varsamt med Underhållstvätt och mjuk borste. Låt ytan torka. Applicera Premium Ytskydd
Altan enligt instruktionen för 1:a säsongen. Produkten är en slityta och kan behöva läggas
på några gånger till under systemets livslängd.
Ingen årlig behandling behövs under de första åtta -tio åren. Många förbättrar andra hälften
av livslängden genom att lägga på ytterligare Sioo Ytskydd efter 4-5 år. Efter ca 10år kan
man för bäst livslängd av behandlingen tvätta av med virket altantvätt och göra om hela
behandlingen från början. Sioo har även en aktiv och förebyggande verkan mot alger,
mögel och skadeinsekter och är rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande.
Tillvägagångssätt för ny återbehandling efter ca 10år
Tvätta virket med altantvätt och låt torka. Applicera 2 lager träskydd + 1 lager ytskydd
med en bred pensel (följ vidare instruktioner på flaskorna för respektive produkt) och
när de har torkat är det läge att tillföra vatten för att själva kislet i träskyddet ska aktiveras
och bilda kiselkristaller. Denna kristallisering gör att ytan tillslut blir vackert silvergrå, len
och stark, men det kan ta upp till 2 månader beroende på hur mycket det regnar.
Står produkten under tak eller där regnvattnet inte kan komma åt, rekommenderar vi
att man ska spolar ytan med vatten vid flera tillfällen. Vill man att det ska gå ännu fortare
så kan man använda en borste och jobba in vattnet. Innan kiselkristallerna har hunnit
bilda en färdig yta kommer den att kunna se flammig ut, men det är bara att ha tålamod
och vänta och fortsätta att vattna.
För mer information om Sioo. Besök: www.sioox.se
Stål/
Elförzinkade, gulpassiviserade och polyesterpulverlackerade produkter bör vid skada
bättringsmålas med alkydfärg så att inte rost uppstår.
För ytterligare information och vägledning, kontakta Nola industrier AB
Repslagargatan 15B
Box 17701
118 93 Stockholm
Tel: 08 702 1960
Fax: 08 702 1962
headoffice@nola.se

