Indholdsfortegnelse:

Byggebeskrivelse
Tegninger 1075 A 01-A 06

(Danska 2012-12-04)

CAMPINGHYTTE 15,0 + 7,5 m2
Det er vigtigt, at CAMPINGHYTTEN opføres korrekt, for at produktet skal leve op til dine
og vores forventninger. Læs derfor disse beskrivelser nøje igennem, og studér de tilhørende
tegninger.
Detaljeplanløsning m.v. skal kontrolleres.
Skaf det rigtige værktøj.
Kontrollér materialeleverancen i forhold til materialespecifikationen, og sortér delene.
OBS!
Alt materiale skal beskyttes mod fugt under opbevaring og opførelse.
Kap aldrig nogen stykker, førend du har kontrolleret, at du kapper det rigtige stykke i det
rigtige mål. Følg derefter byggebeskrivelsen, når du udfører arbejdet.

Læs vores maleanvisning, inden du påbegynder arbejdet.
Tips! Behandl bundramme, bjælker og mellemunderstøtningsbjælker med
træbeskyttelsesmiddel inden montering. Spørg din farvehandler til råds.
Der skal monteres ventiler for at undgå problemer med fugt og mug. Sav/bor et hul, og
montér disse så tæt ved hver tagryg som muligt.
Garantien bortfalder, hvis dette ikke er udført.
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1

Udfør fundamentering med fundablokke. Husk at støbe båndjern eller lignende ind for
at fæstne bundrammen (indgår ikke i leverancen).
OBS! Fundablokkene til mellemunderstøtningsbjælker skal være 100 mm lavere.
Fundamenteringsdybden skal tilpasses til jordens frostfarlighed.
Målene på fundamentsplinterne og diagonalen på fundamenteringen skal kontrolleres
nøje.
Jf. tegning A 01.
Hvis du vil isolere hytten, skal du læse de instruktioner, der følger med vores
isoleringssæt.

2

Placér grundmurspappet på fundamenterne (indgår ikke i leverancen).
Søm bundrammen sammen i hjørnerne, fortsæt med bjælkelaget.
Søm også støttelisten 25x50 fast på indersiden af bjælken ved døren. Se tegning A05A06.

3

Påbegynd montering af tømmerprofilerne. Start med halvprofiler nr. 56 til væg C og A
foran på altanen, derefter nr. 80 til væg B og D. Søm første lag fast i bundrammen
med søm 75x28 c/c 600. Herefter monteres lag efter lag iht. tegning A 03.
Søm hjørner og knudepunkter sammen med søm 125x40, se detaljetegning A 03.
OBS! Stykke nr. 63 til A-væggen kan monteres til sidst, da det kun er en dækklods.

4

Tømmerprofilerne til gavlspids A og C er tilsavede og udskåret til tagåse. Søm disse
profiler til de underliggende fra oversiden. (Kontrollér, at gavlspids og vægtilslutning
holder samme højde, skal evt. justeres.)
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5

Montér tagåse, og søm disse fast til tømmerprofilerne.

6

Montér vindskederne 22x170 til enderne af tagåsene og den øverste tømmerprofil på
sidevæggene langs med åsenes overkant. Se tegning A 04-A 05.

7

Montér tagpanelet. Begynd i bagkanten af taget, placér første bræt langs med
vindskede 22x170. Den fasede side vendes nedad. Søm panelet fast med 1 trådsøm
75x28 pr. bræt og tilslutningspunkt. De sidste brædder saves, så taget afsluttes på
højde med den nederste vindskede. Se tegning A 03, tagplan, og A 04-A 05.

8

Montér tagfodslægte og tagfodsbrædder, derefter trekantslægte og øverste
vindskede. Se tegning A 04-A 05.
Rensav vindskederne ved tagfodsbrættet.
Tilpas længden ud for tagfodsbrættet efter den endelige tagbeklædning, tagrender osv.

TIPS!

9

Montér underlagspappet. Begynd ved tagfoden ca. 10 mm ud for tagfodsbrættet, og
slut af ved tagryggen. Papbredderne overlægges med ca. 80 mm, søm gennem
overlæggene med papsøm cc 100 mm.
OBS! Underlagspappet er kun en midlertidig beskyttelse. Forsyn taget med en
permanent beskyttelse hurtigst muligt. Se tegning A 04-A 05.

10

Montér gulvbrædderne. Lav en fordækt sømning med søm, 75x28.
Montér også terrassebrædderne, lav en dobbeltsømning med søm 75x28.

11

Montér dør- og vinduesindfatninger. Lav en dobbeltsømning udefra med 2 stk. 75x28.
Se detaljetegning A 04.
Kontrollér hulmålene for vinduer og døre, se måltegning A 03, skal evt. justeres.

12

Montér vinduer og dør. Kil, og placér karmen ved hjælp af vaterpas. Kontrollér
diagonalmålene.
Søm eller skru karmen fast (skruer medfølger ikke). Se den medfølgende
detaljetegning.

13

Montér dør- og vindueskarme. Søm dem fast med trådsøm 60x23.
OBS! Fæst kun den nederste vindueskarm provisorisk, så du senere kan foretage
højdejustering ved montering af vinduesblik eller lignende.

14

Montér altanrækværk.

15

Søm de indvendige lister fast. Montér vindforankringsliste, se den medfølgende
detaljetegning (udgår ved isoleret variant).
OBS! Giv dørbladet en grundig behandling, så der ikke kan trænge fugt ind.
Se også vores maleanvisning, eller spørg din farvehandler til råds.

Held og lykke!
ønsker
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