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Step 1

 Reparation av skadad tegelpanna.

 Den här presentationen visar - steg för steg - hela operationen fram till  
 färdig vägg.

Step 2

 Avlägsna försiktigt återstående tegelgods.  
 Tänk på att lösa bitar inte faller ner på baksidan.

 Avlägsna skruvar med tång eller bågfil.

Step 3

Utrustning som behövs:

 Vattensåg eller vinkelslip

 Borrmaskin

 Diamantborr, 5 mm, keramik

 Kraftig tång eller helst bågfil

 Liten skruvmejsel

 Murarhammare

 2 skruvar
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Step 4

 Märk ut, så att det återstår en ca 5 mm bred kant på profilen. Detta gäl  
 ler L- och U-profilerna. Profil L-01 har ett mindre upphäng och bör kunna  
 monteras direkt, utan skärning. Bortsett från detta så följer måttskedjan  
 vidare.

 Kapa med vattensåg eller vinkelslip.

 Det är viktigt att det bara återstår en liten kant av profilen, så att tegel  
 pannan kan skjutas på plats. 

Step 5

 Hålen ska borras ca 5 mm högre än underkanten av den överlappande  
 tegelpannan, så att skruvarna täcks efter monteringen.

 Borra i vinkel, som på bilden.

 Då hamnar skruvarna i mitten av bärläkten.

Step 6

 Fyll monteringslim längs profilkanten. 

 Skjut tegelpannan på plats så att den hamnar i rätt läge. Det kan bli lite  
 trångt när profilkanten skjuts över bärläkten. Därför är det viktigt att den  
 har kapats ner till ca 5 mm. 
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Step 7

 Skjut in två träkilar när tegelpannan är på plats, så att det finns arbets- 
 utrymme för montering av de två skruvarna. Man behöver inte pressa  
 mycket eller hårt om hålen har borrats korrekt, dvs. ca 5 mm från kanten.

 Skruva fast med tillhörande skruvar, med dim. 4,2 x 55 mm A4 C5,   
 motsvarande vår standardskruv, som normalt används.

 Ta bort träkilarna när tegelpannan skruvats fast och monterats.

Step 8

 Väggen är färdig och i skick som ny.

7 7

8

 



Wienerberger AB
Arlövsvägen 12, 
SE-211 24 Malmö
T. +46 771 42 43 50
www.wienerberger.se


