Monteringsanvisning
MONTERINGSANVISNING REGNVA TTEN
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Ytan per takhalva upp till ca 50 kvm: Ränna & rör dimension 100/75 mm.
• Tagflader
opmellan
til ca.ca5050-100
m²: Mål
tagrende
og nedløbsrør
mm.
Yta
per takhalva
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Ränna
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• Til større tagflader fås der tagrender og nedløbsrør i 150/100 mm.
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Taglængder
op til 12
= 1 nedløbsrør
= 1 stuprör

Taglængder
op tilupp
24 meter
Vid
taklängder
till 24 meter
= 2 nedløbsrør
= 2 stuprör
800 800 800 800 800

800 800 800

4

Vælg
hvilket
rendejern
du vil
bruge. krokarna
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på kort
takfotsbräda
Kompaktrendejern
rendejern monteres på tagfodsbræt. Hvis dette har
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får lutning.får et fald. Find det antal
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kroken skall
dette skalmed
bøjes
1). Mål
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såbockas
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Mät
det dragna
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så att
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derefterpåmed
ny streg
(pillutningen
2). Bøj rendejernene
efter
Markera
därefter med ett nytt streck (pil 2). Efter detta streck bockas krokarna på.
denne streg.
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Læg tagrenden i rendejernet og
Läggforsiden
rännanned
i mod
krokarna,
tryck
pres
rendejernet
nedbøjframkanten
rännan
mot
og
låsetap ned.påPres
herefter
kroken ochned,
böjsåöver
tagrenden
den låsblecket.
hviler på
Tryck jernet
sedan og
nedbøjrännan
så att
rendeden anden
densetap
vilarned.
på kroken och böj över
lådet andra låsblecket.

Når
anvendes
rendejern
Närder
snabbkrok
används
presses
forsiden
af tagrenförs rännans
framkant
in den
ned
i rendejernet.trycker
Derefter
i kroken.
Därefter
presses
nedden
så den
du ner tagrenden
rännan så att
låses
låsesunder
undertoppen
piggenpå ibagsiden af
rendejernet.
krokens bakkant.
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Marker på tagrenden hvor nedløbMärk ut på rännan var stupsrøret
skal placeres. Sav to skrå
röret skall placeras. Såga två
snit
så du får en åbning på ca.
snedställda snitt så att du får
10encm.
Bøj kanterne lidt så vandet
öpping på ca 10 cm. Vik
kan
ind i nedløbsrøret.
nedløbe
kanterna
i hålet en aning

För
in den
viktakant
kanten
Før den
bukket
ind på
i rendens
omvikningskupan
i rännas
forkant. Skub herefter
tudstykframkant.
Fäll sedan
överBuk
ket mod rendens
bagkant.
kupan
rännans
bak- over
hereftermot
tudstykket
låseblik
kant.
Vikbagkant,
sedan kupans
rendens
så denlåslåser.
bleck över rännans bakkant
så att den låses fast.

så rinner vattnet ur rännan.

MONTERING
M
O N T E R I NAFGENDEBUND
AV R Ä N N GAV E L

Endebunden er kombineret til både højre og venstre monGavelnVrik
är kombinerad
för både
ochtilvänstermontering.
tering.
“øret” og vulsten
af ihöger
henhold
de raderede spor
Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln för
i endebunden til den side, hvor du ikke skal montere den (se
respektive sida du inte skall montera den på (se skiss).
tegning).

Læg fugemasse i efter den punkterede linje. Fastgør tætLägg
i fogmassa
enligt den streckade
linjen. Fästca.
tätningslisten
ningslisten
til endebunden.
Placer endebunden
2 cm i
på gaveln. För in gaveln ca 2 cm i rännans framkant, och fäll
tagrendens forende; drej og tryk den helt på plads.
ned den i rännan och tryck in den helt.

SSAMLING
K A R V NMED
I N GSAMLESTYKKE
MED RÄNNSKARV
2.

1.

1.

2.

BøjVik
samlestykket
lidt udinden
ut rännskarven
lite ad
innan
montering.
Læg
herefter
striber
montering.
Lägg
sedantominst
fugelangs
gumtvå masse
strängar
medhele
tätmassa
miforseglingen
der er monteret
i
efter hela gummitätningen
som
rendejernet.
sitter monterad i rännskarven.

Skub
tagrenderne
För ihop
rännornamod
mothinanden
varandra
ogoch
læglägg
lidtlite
fugemasse
fogmassai samlestyki skarket
og och
nedenunder
samvenovenpå
på överundersidan.
menføjningen.

Fortsæt
at fastgøre
samFortsättmed
sedan
med att fästa
lestykket
over över
tagrendens bakbagrännskarven
rännans
side
billede) og
kant(1)(1)(se(seogså
ävenforrige
föregående
herefter
over
tagrendens
forside
bild) och
sedan
över rännans
(2)
(vulsten).
framkant (2) (vulsten).

Pres
herefter ihop
samlestykket
Fäll därefter
rännskar-sammen
med handen
hånden(1)
(1)så
såatt
den har
ven med
kontakt
til
tagrenden.
den ligger mot rännan.
Fold
taplåsen
ov- er så det er
Vik sedan
överned
låsblecket
låst
fast
(2).
så att det låses fast (2).

SSAMLING
K A R V NUDEN
I N G SAMLESTYKKE
U TA N R Ä N N S K A R V
Bøj
ca.en
4 cm
denavnederste
tagrendes
Vikenupp
ca 4lang
cm flig
långafflik
den undre
rännans bagside.
bakkant.
Læg
fugemasse
dede
punkterede
ogoch
før den
Lägg
i fogmassalangs
enligt
streckade linjer
linjerna
för inøverste
den övre
tagrende
somFäll
vistned
på billedet.
den i den
rännan iind
deni den
undrenederste
enligt bild.
den övreBuk
rännan
øverste
tagrende
nedfliken
i denoch
nederste,
bøj fligen
og låses.
undre och
vik över
kläm ihop
så att ned
bådaover
rännorna
klem sammen så begge tagrender låses.
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RRØRBØJNING
Ö R V I N K L AOG
R NEDFØRSLER
& MELLANSTYCKEN

Nedførslens længde bestemmes af
Mellanstyckets
längd
avAtakets
tagets
A udhæng.
Mål bestäms
afstanden
utsprång.
så hvor
ser du i
herefter
kanMät
du avstånd
i tabellenA se,
tabellerna
hur långt
mellanstycket
lang
nedførslen
skal være.
Afklip skall
vara.
Avkapade
stuprör
kan
fra nedløbsrør kan anvendes även
som
användas som mellanstycken.
nedførsel.

A
RØRVINKEL
R Ö R V I N K E L70°
70
A
A cm
cm

O

80 70 60 50 40 30

Mellemstykkes
ca ca ca ca ca ca
Mellanstyckets
længe cm
70 60 50 40 30 20

PPRAKTISK
R A K T I STILBEHØR
KA TILLBEHÖR
1. Grenrør
anvendes
hvisom
du du
f.eks.
1. Grenrör
används
t.ex. vill
vil koble
flere
tag
til
samme
koppla ihop flera tak till samma
nedløbsrør.
stuprör.

anvendes
ved direkte
4. Brøndkraver
4. Brunnsutkastare
används
vid direkt
tilslutning
mellem
nedløbsrør
anslutning
mellan
stuprör og
och
dagvattenledning.
dagvattenledning.

2. Sammenklappelig udkaster
2. Fällbar utkastare används om du
anvendes,
hvis du
op- samle
vill samla
uppvilregnvattnet.
regnvand.
Monter
udkasteren
på
Montera den fällbara
utkastaren
nedløbsrøret.
på stupröret.

5. Udkaster
monteres,
når nedløb5. Utkastare
monteras
när stupröret
srøret
ikke
tilsluttet
inte
är er
anslutet
till dagvattendagvattenledledning.
skal anvendes
ning.Der
Använd
skruv ellerskrue
nit när
ellerdu
nitte,
nårutkastaren
du fastgør iudkaster
fäster
stupröret.
til nedløbsrøret.

3. Løvgitter
og –filter
forhindrer
at att
3. Renstratt
och lövsil
förhindrar
bladeskräp
og andet
affald
en- der
i
och löv
hamnar
i dagvatdagvattenledningen.
Manchetter
tenledningen. Muff
finns till olika
fås tildimensioner
rør i forskel-avlige
rör.mål.

1
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MMONTERING
O N T E R I NAF
G RØRHOLDER
AV S V E P
Rørholder monteres ca. 10 cm under den
Svepet monteras ca 10 cm under den nedre
nederste rørbøjning. Afstanden mellem
rörvinkeln. Avståndet mellan svepen bör ej
rørholdere må ikke være mere end 2 m.
överstiga 2 meter. Svepet låses med kil
Rørholderen låses med en kile (låsekilens
(låskilens breda sida nedåt). Slå ned kilen
brede side ned ad) Slå kilen ned med en
med hjälp av hammare och en träbit.
hammer og en træklods.
Finns för både trä- och stenvägg.
Fås til både træ og beton .
I sten- eller tegelvägg förborras hål för
I murværk forbores et hul til rørhol- desvepets infästning (borra i fogen).
rens fastgørelse (bor i fugen).
Monter rørholder
til nedløbsrørmed
og tilslut
Montera
samman rördetaljerna
til tudstykket.
Kontroller
at nedløbsrør
stupröret
och anslut
mot omvikningskupan.
sidder lige.att röret sitter rakt.
Kontrollera
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