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Bästa kund;
Vi har valt att göra en monteringsanvisning som innehåller montering av våra stugor
och förråd Kombi med samtliga tillval. Vi har markerat momenten med tillval med
kursivstil samt gett en anvisning var Ni skall fortsätta i texten om Ni ej valt detta tillval. Bilderna i monteringsanvisningen visar en Loftstuga 15 med altan.
Momenten är i stort sett de samma vilken av våra produkter Ni än valt.
Det är vår förhoppning att Ni ska klara att montera Er stuga själva. Känner Ni er osäker och kanske inte kan hantera vissa verktyg fullt ut, så vill vi att Ni tar hjälp av någon kunnig eller någon lekman.

LYCKA TILL
GRÄSTORPSTUGAN

VIKTIG INFORMATION
Husen levereras obehandlade. För att undvika svamp– och mögelangrepp på
träytorna är det därför ytterst viktigt att så snart som möjligt genomföra
fuktskyddande behandling av träytorna. Allt obehandlat trä strävar efter att
utjämna fuktvariationer i omgivningen, och om fuktkvoten stiger i trä ökar
också risken för angrepp.
Trärena ytor ska därför målas snarast möjligt efter monteringen (gärna före, om
det är möjligt). Även om ytorna ska vara trärena måste i alla fall ändträ och
skarvar behandlas med penetrerande Grundolja för att minimera riskerna för
upptagning av fukt.
Ska ytorna målas, grundmålas alla ytorna med alkydoljebaserad Utegrund,
även här speciellt noga på ändträ och i skarvar. Efter detta färdigmålas huset
med önskad slutfärgsprodukt.
Panel som stått obehandlat mer än tre veckor bör stålborstas först för att ta bort
döda träfiber. Smutsiga eller svampangripna ytor tvättas med Fasad &
Mögeltvätt alt. vid hårt angripna ytor med ett desinficerande medel
Mögelrens, och sköljs därefter med rent vatten. Det är viktigt att ytorna efter
detta får torka väl.
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MONTERINGSANVISNING
Moment 1 Bjälklag
Steg 1
Kontrollera att plintarna ligger i våg samt att placeringen är enligt plintritning Ritning 1.
Lägg ut de tryckimpregnerade bärlinorna (45x95) på de plintarna som avses ligga lägre.

Steg 2
Spika ihop bjälklaget (på lämplig plats bredvid plintarna) enligt bjälklagsritning Ritning 2
(spik 100x3,4) kontrollera diagonalmåttet.

Steg 3 Ni som inte valt detta tillval fortsätt på Steg 7 sida 3
Spika fast de färdigsågade asfaboardskivorna (pappspik ca 200 mm mellan spiken) uppe på
bjälklagsreglarna enligt Isolerat bjälklag sida 1/2 Ritning 3.

Steg 4
Spika fast de tryckimpregnerade underbrädorna (21x95) (spik 60x2,3) enligt Isolerat bjälklag
sida 2/2 Ritning 4. Placera ut de mindre tryckimpregnerade brädorna jämnt mellan de längre.
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Steg 5
Vänd bjälklaget och lägg det (med asfaboarden ner så att de tryckimpregnerade underbrädorna
vilar) på plintarna och bärlinorna enligt plintritning Ritning 1.

Steg 6
Isolera bjälklaget med 95 mm mineralull.

Steg 7
Spika fast de spontade golvbrädorna (21x95) med 2 spik (spik 60x2,3) i varje regel enligt bild
1.(golvbrädorna har mittspont = vändbara) Rita av och renskär sista golvbrädan enligt bild 2.

Steg 8
Kontrollera att bjälklaget ligger i våg, vid behov justera bjälklaget för att uppnå önskat resultat. Spika fast de i plintarna ingjutna spikbanden (spik 60x 2,3) i bjälklagets fyra hörn.
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Moment 2 Ytterväggar
Steg 1
Res väggsektionen märkt 1 (märkningen sitter i ovankanten av sektionerna) på bjälklaget enligt planskiss, sektionen sätts kant i kant emot bjälklagskanten enligt bild 1 pressa väggsektionen emot bjälklaget och spika fast enligt bild 2 (spik 75x2,8) spika sedan ifrån insidan med
minst 3 st spik i bottenregeln enligt bild 3.

Steg 2
Res väggsektionen märkt 2 enligt planskiss och pressa först denna emot väggsektion 1 och
spika sedan i bjälklaget enligt bild 1. Spika i nedre regeln som tidigare, spika sedan ihop
väggsektionerna med 2 st spik i varje fack (spik 75x2,8) enligt bild 2. Upprepa proceduren
med resterande väggsektioner bild 3. Ta ur dörren ur väggsektionen innan montering.

Steg 3
Komplettera med utvändig spikning, (spik 60x2,3) spika 1 st. spik i var 3.e ytterpanelbräda in
i bjälklaget enligt bild 1 samt komplettera med spik i paneler i väggskarvarna enligt bild 2.
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Steg 4
Spika fast utfyllnadsbrädan (21x145) enligt bild 1 & 2 samt spika fast dörrbleck med de vita
bleckspiken enligt bild 3

Moment 3 ALTAN
Steg 1 Ni som inte valt altan fortsätt på moment 4 steg 1

sida 6
Spika ihop bjälklaget samt de tryckimpregnerade syllbitarna (34x95 L= 300 mm) (på lämplig
plats bredvid plintarna) enligt bjälklagsritning Ritning 2. (spik 100x3,4)

Steg 2
Mät upp 130 mm ifrån panelens nederkant och märk ut enligt bild 1. Lägg verandans bjälklag
på plintarna enligt bild 2 och spika (spik 100x3,4) fast bjälklaget så att dess överkant kommer
jämns med gjorda märken bild 3 med 2 st spik i varje fack.
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Steg 3
Kontrollera diagonalmåttet enligt bjälklagsritning. Spika fast det tryckimpregnerade trallvirket
(21x95) (spik 60x2,3) med ett överhäng på 10 mm i framkant enligt bild 1. Övriga trallbrädor
fördelas lika på resterande sträckan. Spika sedan fast hörnstolparna och där efter skruvas staketet fast.

Moment 4 Loft

Steg 1
Spika ihop bjälklaget till loftet enligt ritningen
till höger (alt. bild 1). Använd reglar 34x70
(100x3,4).

Steg 2
Kontrollera diagonalmåttet. Lyft upp bjälklaget enligt bild 2. Se till att loftet ligger i vinkel
med fram väggen enligt bild 3 (använd en bräda med samma längd som framväggen till
hjälp).

Steg 3
Spika fast bjälklaget enligt bild 4-5 med
(75x2,8) spik.
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Steg 4
Res upp framgaveln och ställ den på loftet enligt bild 1. Tryck gaveln mot sidoväggarna och
spika(100x3,4) sedan fast gaveln, bild 2. OBS!! Spika ordentligt!

Steg 5
Gör om proceduren fast med bakgaveln enligt bild 1. Spika fast gaveln på samma sätt som på
framgavel, bild 3.

Moment 5 Tak

Stugor större än 15 m2 monteras järntakstol enl. följande, annars gå till steg 4

Järntakstol (för placering:se ritn. monteringsföljd för väggelement)
Steg 1
Sätt järntakstolen på plats enligt bild 1, centrera över väggsektionsskarven, bild 2.

Steg 2
Loda in väggarna. Förborra samt skruva med 2 st. skruv på båda sidor (skruv 6,0x50),
bild 1-3.
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Steg 3
Montera de urjackade takbjälkarna (bild 1) på nedan sida bleck, och skruva med 3 st. skruv på
båda sidor (skruv 6,0x50), bild 2. Takbjälkarna skall sluta tätt mot varandra, bild 3.
Upprepa proceduren med resterande takbjälkar.

Steg 4
Montera takbjälkarna, de passar i de fem uttagen som gjorts i gavlarnas panel. Låt takbjälkarna skjuta ut 200 mm utanför bakgaveln bild 1. Kontrollera så att gavelspetsarna står i lod samt
att takbjälkarnas utstick på framgaveln är lika långa inbördes. Spika fast takbjälkarna i gavlarna bild 2 samt i långsidorna bild 3. (spik 100x3,4)

Steg 5
Montera de undre 120 mm breda vindskivebrädorna på fram och baksida (spik 75x2,8), underkanten skall gå jämns med takbjälkarnas underkant bild 1. Häfta fast vindpappen och spika
falspanelen enligt bild 3. Börja längst in.
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Steg 6
Ni som avser isolera taket nu eller senare, isolera utrymmet mellan övre
regeln på sidoelementet och nedre takbjälke. Då detta utrymme byggs in

Steg 7
Lägg sedan takbrädorna 21x95, (L= 2375 mm) (spik 60x2,3) börja i framkant på en sida.
Varje takbräda spikas med 2 st spik i varje regel. Utnyttja en bräda som hjälp genom att
placera denna provisoriskt på nocken så att takbrädorna kan stötas emot denna bild 1, för att
ge en rak nederkant, Sista brädan renskäres bild 2.

Steg 8
Montera de fyra takfotsbrädorna. (varav 2 st kapas) (spik 75x2,8) Spika fast första brädan med
överkanten jämns med takbrädorna spika i varannan takbräda bild 1. Kapa till den andra brädan enligt bild 2, spika även fast vindskivan i brädan se bild 3.

Steg 9
Montera de övre 95 mm breda vindskivebrädorna. (spik 75x2,8) Låt dem råda 40 mm över
takbrädorna se bild 1 & 2. Kapa vindskivorna 70 mm utanför takfotsbrädan se bild 3.
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Ni som inte valt något yttertaks-tillval fortsätt på steg 10 nedan.
Ni som valt takpanneformad plåt som tillval fortsätt till moment 6 steg 1.
Ni som valt shingel som tillval fortsätt till moment 7 steg 1.
Ni som valt ytpapp som tillval fortsätt till moment 8 steg 1.
Steg 10
Lägg underlagspappen. Börja med att lägga första våden längst ner och låt denna sticka ut ca
10 mm utanför takfotsbrädorna se bild 1. Våderna fästes med några pappspik i överkant samt
spikas med ca 100 mm mellanrum i den nedre kanten. Detta upprepas på resterande våder. Våderna skall överlappas med ca 150 mm (bild 2) och vikas upp emot vindskivorna i ytterkanterna. Vid skarvning skall överlappet vara 500 mm med snedskuren kant enligt bild 3 (45 grad.)
Sista våden läggs över nocken och spikas fast i nederkanten bild 4. (pappen i nockändarna
snittas bild 5) Renskär kanterna, bild 6.

Steg 11
Kapa vattenbrädorna så ni uppnår ett utstick på ca 10 mm enligt bild 1. Montera vattenbrädorna ovanpå vindskivorna (spik 60x2,3). Låt vattenbrädan råda ca 10 mm utanför vindskivan
enligt bild 2.
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Moment 6 Takpanneformad plåt
Ni som inte valt detta tillval fortsätt på moment 6 steg 1

sida 11

Steg 1
Spika fast takfotsplåten i nederkant på takbrädorna med ett utstick på ca 35 mm utanför takfotsbrädan enligt bild 2. Innan spikning med pappspiken rekommenderas att göra hål i plåten
med en syl eller liknande. Låt plåtarna överlappa varandra för att uppnå rätt längd, bild 3.

Steg 2
Lägg underlagspappen. Börja med att lägga första våden ca 40mm upp på takfotsplåten, bild
1. Våderna fästes med några pappspik i överkant samt spikas i zick-zack med ca 100 mm mellanrum i den nedre kanten, bild 2. Detta upprepas på resterande våder. Våderna skall överlappas med ca 150 mm och vikas upp emot vindskivorna i ytterkanterna. Vid skarvning skall
överlappet vara 500 mm med snedskuren kant, bild 3 (45 grad.) Sista våden läggs över nocken
och spikas fast i nederkanten, bild 4. (pappen i nockändarna snittas, bild 5) Renskär kanterna,
bild 6.
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Steg 3
Lägg takplåtarna från höger till vänster. Börja med att lägga första plåten ca 10 mm från vindskivan, bild 2. Samt ca 25 mm upp på takfotsplåten, bild 3. Plåtarna skruvas i varannan dal i
nederkant, bild 4 (skruvarna är inringade). Komplettera med skruvar i varannan dal i höjdled
samt sidled enligt bild 5 (skruvarna är inringade). Lägg plåtarna så att skarvarna blir enligt
bild 6. Vid montering av 20 m2 med veranda, 25 m2 samt 25 m2 med veranda medföljer två st
380 mm breda plåtar. Dessa monteras i början resp. i slutet, så den skurna kanten döljs av
vindskiveplåten.

Steg 4
Montera nockplåten, börja med att stöta plåten mot vindskivan. Skruva en skruv i varannan
”topp” på vardera sidan takplåten. Låt plåtarna överlappa varandra för att uppnå rätt längd, så
sista plåten stöts mot andra sidans vindskiva.

Steg 5
Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över
nocken se bild. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca
100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så
ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås. Spika alla plåtarna med ca 400 mm mellanrum mellan
spiken.
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Moment 7 Takshingel Ni som inte valt detta tillval fortsätt på moment 7 steg 1

sida 13

Steg 1
Lägg underlagspappen. Börja med att lägga första våden längst ner och låt denna sticka ut ca
10 mm utanför takfotsbrädorna se bild 1. Våderna fästes med några pappspik i överkant samt
spikas med ca 100 mm mellanrum i den nedre kanten. Detta upprepas på resterande våder. Våderna skall överlappas med ca 150 mm (bild 2) och vikas upp emot vindskivorna i ytterkanterna. Vid skarvning skall överlappet vara 500 mm med snedskuren kant enligt bild 3 (45 grad.)
Sista våden läggs över nocken och spikas fast i nederkanten bild 4. (pappen i nockändarna
snittas bild 5) Renskär kanterna, bild 6.

Steg 2
Spika fast takfotsplåten i nederkant på takbrädorna med ett utstick på ca 30-40 mm utanför
takfotsbrädan bild 2. Innan spikning med pappspiken rekommenderas att göra hål i plåten med
en syl eller liknande. Låt plåtarna överlappa varandra för att uppnå rätt längd bild 3.
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Steg 3
Börja med att montera takshingelns självhäftande fotplatta. (ca 30 mm ovanför takfotplåtens
nederkant (bockning)) se bild 2. Börja lägga enligt bild 3. Mät ut mitten av taket och utgå ifrån
denna för att lägga shingeln. Spika ca 20-30mm ovanför varje inskärning se bild 4. Nästa våd
läggs ifrån en av sidorna, samtliga kanter renskäres och klistras bild 5. Lägg sedan nocken

Steg 4
Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över
nocken se bild 2. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca
100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så
ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås. Spika alla plåtarna med ca 400 mm mellanrum mellan
spiken.
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Moment 8 Ytpapp Ni som inte valt detta tillval fortsätt på moment 8 steg 1

sida 14

Steg 1
Spika fast takfotsplåten i nederkant på takbrädorna med ett utstick på ca 35 mm utanför takfotsbrädan enligt bild 2. Innan spikning med pappspiken rekommenderas att göra hål i plåten
med en syl eller liknande. Låt plåtarna överlappa varandra för att uppnå rätt längd, bild 3.

Steg 2
Börja med att lägga första våden ca 25 mm upp på takfotsplåten, bild 1.Stryk klister på nederkanten samt sidorna (50-100 mm). Låt våden gå upp mot vindskivorna. Våden spikas i överkant med ca 100 mm mellanrum. Fäst pappen i vindskivan med några pappspik. Mät ut och
markera var andra vådens övre kant skall ligga för att få ett överlapp på ca 150 mm . Vid
skarvning, följ leverantörens anvisningar som finns på insidan av pappret runt rullarna. Stryk
ut klister på kanterna, bild 2. Lägg pappen efter de gjorda markeringarna och spika i överkant
med ca 100 mm mellanrum. Vik upp nederkanten och stryk på klister, vik tillbaka och tryck
till skarven, bild 3. Spika fast pappen i vindskivan. Nockvåden viks och klistras på båda sidorna om nocken, bild 4. Nockpappen snittas i båda ändar och spikas endast i vindskivan, bild 5.

Steg 3
Montera vindskiveplåten, börja med att vika den förklippta nockplåten så denna passar över
nocken se bild. Spika (bleckspik) på ovansidan ner i vindskivebrädan, en på vardera sidan ca
100 mm ner ifrån nockspetsen. Skjut in nästa plåt (med den snedklippta änden) i den övre så
ca 10 mm utstick i nederkanten uppnås. Spika alla plåtarna med ca 400 mm mellanrum mellan
spiken.
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Moment 9

Yttre lister/Bleck mm

Steg 1
Börja med bakgavelväggen och spika (spik 75x2,8) den gerade knutbrädan (21x95) jämns med sidoväggen. Komplettera med knutbrädan på sidoväggen som sättes jämns med ytterkant på tidigare bräda se bild 1&2.
Detta upprepas i alla hörn. Vid stuga med veranda måste de främre knutbrädorna urjackas i nederkant p.g.a. verandan.

Steg 2
Kapa till täcklisterna (21x45) för sidoväggarna så att de passar mellan knutbrädorna, tryck
dem emot taket och spika fast (spik 60x2,3) i vägg. Bild 1
På gavlarna kapas och spikas täcklisterna fast på samma sätt men mellan takbjälkarna men
lämna 10 mm springa vid taket (för att ge mer luft åt luftspalten) bild 2.

Steg 3
Förborra vindskivedekorationerna och montera dessa (spik 75x2,8).

Steg 4
Spika fast fönsterblecket med 5st vita bleckspik
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Steg 5
Dörrens tätningslist trycks på plats i det förgjorda spåret, samt tryck dit täckpluggar av plast
(detta görs lämpligen efter målning) bild 2. Bild 3 visar lås och trycken monterade i dörr.

Moment 10 Vattenavrinning
4)

1)

2)
5)

3)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Ränna
Stuprör
Omvikningskupa
Rörsvep
Utkastare
Rör
Rännskarv
Ränngavel
Krok

6)

9)
8)

7)

Steg 1 Ni som inte valt detta tillval fortsätt på moment 11 steg 1 sida 20
Skruva fast (endast i övre hålet) första kroken ca 200 mm ifrån framgavelns vindskiva, så högt
upp som möjligt bild 1. Sedan skruvas den sista kroken fast på samma sätt 200 mm ifrån bakgavelns vindskiva och med uträknat fall (minst 2,5 mm/m) Bild 2.
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Steg 2
Fäst en spik i första krokens nedre hål bild 1, gör sedan samma sak i den sista kroken. Spänn
ett snöre mellan spiken bild 2.

Steg 3
Övriga krokar fördelas lika på den resterande sträckan och skruva fast , se till att snöret
kommer mitt i de nedre hålen. När alla krokarna är uppe, ta då ner spik samt snöre och skruva
i skruv nr 2 i alla krokarna.

Steg 4
Montera ränngaveln på hängrännan (slå in en av tungorna på gaveln) bild 1. Lyft i hängrännan
i framkant och fäst denna genom att vika ner klamrarna över hängrännans vulst bild 3.

Steg 5
Lägg upp den andra hängrännan och märk ut var denna skall kapas bild 1. Kapa hängrännan
bild 2 och lägg upp den för att märka ut var stupröret skall anslutas (vi rekommenderar att fästa stupröret i knutbrädan). Ta ner hängrännan och såga upp ett hål för anslutning av omvikningskupan bild 3.
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Steg 6
Lägg upp hängrännan och fäst ihop rännorna med hjälp av rännskarven bild 1. Haka fast omvikningskupans bakre bockade kant i rännans bakre bockade kant, snäpp fast omvikningskupan i rännans framkant bild 2.

Steg 7
Kapa stupröret 160 mm från den vågade/infalsade kanten bild 1. Montera en 45 graders böj i
omvikningskupan, sedan den tillkapade 160 mm:s biten (falsen nedåt) bild 2, till sist ytterligare en 45 graders böj bild 3.

Steg 8
Skruva dit rörsvepen på knutbrädan enligt bild 1. Kapa sedan till önskad längd på stupröret
och montera utkastaren. Häng upp stupröret och tryck ihop rörsvepen.
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Moment 11 Fönstersats
Steg 1 Ni som inte valt detta tillval fortsätt på moment 12 steg 1
sida 22
Börja med att ev. såga och ta bort den liggande väggregeln.
Längd att såga bort är fönstrets bredd + 68 mm (för de stående
reglarna).

Steg 2
Mät och märk ut ifrån centrum , var på panelen hålet skall komma. (bredd: fönster + 15 mm
och höjd: fönster + 10 mm) Såga ut hålet.

Steg 3
Spika fast (spik 100x3,4) de stående sidoreglarna bild 1, fortsätt sedan med att spika fast den
undre regeln bild 2. Ställ sedan fönstret på plats och tryck den övre regeln emot fönstret och
spika fast regeln bild 3.
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Steg 4
Se till att fönstrets utsida står jämns med den utvändiga panelen. Spika (spik 60x2,3) fast
fönstret i reglarna bild 1. Spika sedan fast panelen på utsidan, runt fönstret bild 2.

Steg 5
Spika fast (spik 60x2,3) det övre fönsterfodret 15 mm ner på karmen se bild 1 & 2, fördela
måtten lika på vänster och högersida. Spika fast det undre fönsterfodret ca 5 mm under karm
se bild 3, fördela måtten lika på vänster och högersida. Sätt de stående fodren emot det nedre
och stöt upp emot det övre. Spika fast.

Steg 6
Spika fast fönsterblecket med 5 st vita bleckspik. Fönsterblecket skall sitta mellan fodren.
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Moment 12 Inredning av stugan

Steg 1 För Er som inte valt detta tillval är nu stugan färdig monterad
Fäst upp insektsnätet mellan takbjälkarna på insidan av gavlarna. Fäst med klammer i väggpanelen samt i takbrädorna.

Steg 2
Kapa till och spika fast luftspaltens lister (21x45) (spik 75x2,8) genom att trycka listen emot
taket och spika i takbjälken. Sätt upp hårdträfiberskivorna mot listerna och fäst med pappspik,
spika med ett avstånd på ca 300 mm. Skivorna behöver ej kapas i längd, det går bra att överlappa.

Steg 3
Isolera taket med 95 mm isolering bild 1. Panelklä taket. Börja med att panelen (1950 mm
långa) kapas till i rätt längd, spika sedan fast varje panelbräda med två spik (dyckert 40x1,7) i
varje regel. Sista brädan renskäres. Sätt panelen ifrån samma håll på båda taksidorna. Ett tips
kan vara att sätta upp några paneler i taget och isolera efter hand.

22

Steg 4
Isolera väggarna med 70 mm isolering. Klä sidoväggarna med panel (2700 mm långa, under
loft 2100mm). Börja ifrån samma håll som taket. Spika fast varje panelbräda med två spik
(dyckert 40x1,7) i varje regel. Vid behov renskär sista brädan.

Steg 5
Upprepa föregående steg (4) på gavlarna, (panel 2700-3000 mm långa) panelen geras.
Renskär panelen runt fönster och dörrar jämns med reglarna. Ett tips är att sätta ihop de sista 3
-4 panelerna i ett hörn för att ”stänga” detta, sätt in första panelen i den sista uppspikade och
tryck in panelerna i hörnet (stäng).

Steg 6
Kapa till och spika (dyckert 40x1,7) på smyglist (10x17) runt fönster och dörr ca 15 mm in på
karm enligt bild 1-3. Kapa till och spika (dyckert 40x1,7) på foderlist (12x45) runt fönster och
dörrar ca 5 mm in på smyglisten enligt bild 4-5.
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Steg 7
Spika (dyckert 40x1,7) fast golvlist (12x45) på stugans fyra väggar bild 1 & 2. Golvlisterna
skarvas, en på varje vägg och spikas enligt bild 3.

Steg 8
Spika (dyckert 40x1,7) dit taklisterna (12x45) (1800 mm långa) i vinkeln mellan tak och vägg
enligt bild 1. Spika (dyckert 40x1,7) dit taklist nock (12x45) (1800 mm långa) i centrum av
nockvinkeln enligt bild 2. Spika (dyckert 40x1,7) dit taklist gavlar (12x45) (2100 mm långa)
mellan nocklist och taklist enligt bild 3.

Steg 9
Isolera utsprånget på loftet enligt bild 1. Lägg dit spånskivorna och spika fast enligt bild 2.
Isolera under loftet enligt bild 3.

Steg 10
Montering av täckbrädan: Såga till täckbrädan så att den passar perfekt. Lägg en sträng med
trälim på loftregeln enligt bild 1. Släpp ner täckbrädan 30mm från regeln och fäst den med
tvingar i ändarna enligt bild 2. Skruva fast täckbrädan i ytterändarna. Se till så att regeln håller
30mm från täckbrädan hela vägen. Använd 60mm skruv. Panela under loftet (3900 mm långa)
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