Verktyg | LK Fördelarstativ

LK Fördelarstativ
Utförande
Vid montage av LK Golvvärmesystem i platta på
mark kan LK Fördelarstativ användas som fixering av Värmekretsfördelaren. Fördelarstativet
är demonterbart och tar därmed liten plats vid
lagring och transport. Som tillbehör finns LK Stativfot vilken används om stativet ska användas
mot t.ex. befintlig betongplatta.
LK Fördelarstativ består av 2 st 1,5 m långa ben
samt ett fördelarfäste som är justerbart i höjd- och
sidled. Till fördelarstativet medföljer 2 st 400 mm
korrugerade tomrör som förhindrar att benen
gjuts fast i betongen. Fördelarstativet kan därmed återanvändas.

Montage mot t.ex. befintlig betongplatta
• Skruva/bulta fast stativfötterna (tillbehör) i underlaget. Kontrollera bredden mot fördelarstativet.

Montage, platta på mark
• Trä på de korrugerade tomrören på fördelarstativets ben (se produktbild).
• Justera fördelarfästet i höjdled så att det sitter
på övre halvan av benen.
• Slå ner fördelarstativet tills det sitter stadigt i
underlaget.
• Montera värmekretsfördelaren på fördelarfästet och justera det i höjdled till avsedd höjd.
• Se till att tomrören täcker stativets ben från
isoleringen upp till färdigt golv.
• Tejpa tomrören mot stativens ben för att
förhindra att tomrören flyter upp i samband
med gjutning.
När golvvärmeinstallationen är klar och gjutningen
har härdat kan stativet lösgöras från värmekretsfördelaren och dras upp ur tomrören. Tomrörens
funktion är att skydda stativets ben mot betong och
ge en möjlighet att ta upp stativet ur betongen efter
gjutning. Tomrören kapas vid betongytan.

LK Stativfot, levereras i par.

• Trä på de korrugerade tomrören på fördelarstativets ben (se produktbild).
• Justera fördelarfästet i höjdled så att det sitter
på övre halvan av benen.
• Montera stativet i stativfötterna.
• Montera värmekretsfördelaren på fördelarfästet och justera det i höjdled till avsedd höjd.
• Se till att tomrören täcker stativets ben från
botten av fötterna upp till färdigt golv.
• Tejpa tomrören mot stativens ben för att förhindra att tomrören flyter upp i samband med
gjutning.
När golvvärmeinstallationen är klar och gjutningen har
härdat kan stativet lösgöras från värmekretsfördelaren
och dras upp ur stativfötterna (stativfötterna blir kvar
i gjutningen) och tomrören. Tomrörens funktion är att
skydda stativets ben mot betong och ge en möjlighet
att ta upp stativet ur betongen efter gjutning. Tomrören
och ev stativfötternas hals kapas vid betongytan.

Beställningsdata
Artikel

RSK nummer

LK Fördelarstativ H 1500 mm B 800 mm

241 78 19

Tillbehör
Artikel

RSK nummer

LK Stativfot (par) B 30 x L 200 x H 95 mm

241 91 08

LK Tomrör dim 25

187 06 65
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