Matadorvægge
Montage-vejledning
for 150 mm vægge
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Opmærkning af vægge.
Med en kridtsnor markeres væggens placering på gulvet. Det anbefales, at
markeringen følger væggens yderside og inderside.
Udlægning af bundskinne.
Bundskinnerne har en længde på 2.700 mm, svarende til 3 moduler à 900
mm. Til hjørnestolper anvendes specielle fodstykker beregnet for een stolpe.
Bundskinner udlægges så vidt muligt i hele længder, men hvor dette ikke er
muligt skæres de på længde.
Når bundskinnerne ligger præcist efter kridtstregen, markeres bolthuller på
gulvet gennem hullerne i bundskinnen.
Hullerne i gulvet bores og ekspansionsdybler monteres.
Bundskinner og fodstykker samles med de medfølgende lasker, hvorefter
de nivelleres, så de ligger ABSOLUT VANDRET. Nivelleringen udføres ved
at lægge små stykker masonitplade, stålplade eller lignende under bundskinnen. Opklodsningerne bør ligge så tæt på boltene som muligt. Når alle
bundskinner ligger i niveau fastspændes bundskinnen, hvorefter det kontrolleres, at de stadig er i vatter også gulvskinner indbyrdes. Jo større en væg
er, jo vigtigere er det, at den starter med et vandret udgangspunkt.
Klargøring af stolper.
På de sider af stolperne, der er forberedt for clips monteres skumnylonstrimler. Arbejdet udføres lettest ved at placere stolperne i arbejdshøjde, hvorefter skumnylonen på klæbes ca. 5 mm fra den ene kant i stolpens fulde
længde. Om stolpernes top klæbes 3-4 lag skumnylon, for at sikre at den
ikke kan bevæge sig i u-overliggeren, der monteres senere.
Efter at skumnylonen er monteret, på skrues clips ved hjælp af de medfølgende M5 skruer. Clipsene monteres, så de to "buer" vender mod stolpen.
Clipsene må ikke spændes unødigt hårdt, da der derved er risiko for, at de
knækker, når kassetterne senere monteres.
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Klargøring af kassetter.
Kassetterne stilles op ad en væg eller lignende. Der påklæbes skumnylon
på den ene af de korte siders ombukkede kanter. På de kassetter, der skal
monteres mod gulvskinnen, monteres skumnylon både foroven og forneden.
Montering af stolper og kassetter.
Den inderste række stolper monteres på bundskinnens fodstykker, og mellem de to første stolper monteres den nederste kassette. Herefter monteres
endnu en stolpe og endnu en kassette indtil alle indvendige stolper er monteret. Så ilægges Rockwool 1035 x 860 x 55 mm i kassetten.
Den udvendige række stolper monteres som ovenfor beskrevet og samtidig
monteres mellem stolperne i hele vægfladen Rockwool 1000 x 600 x 30
mm.
Alle kassetterne monteres nu, så der hele tiden monteres en skumbelagt
kant mod en uden skum.
Montering af U-overligger.
De specielle hjørnestykker monteres på hjørnestolperne, hvorefter Uoverliggerne kan oplægges. Det vil være nødvendigt at tilskære nogle af Uoverliggerne.
Når alle U-overliggerne er på plads svejses de sammen med en lille svejsesøm på oversiden.
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Montering af døre.
I det modul, hvor der skal monteres en dør, bortskæres bundskinnen mellem stolperne.
Afstanden "x" fra bundskinnens underside til gulvet måles og karmsiderne,
låse- og hængselside, skæres på længden "x" + 2070 mm.
Karmsiderne og overliggeren samles og monteres i væggen ved hjælp af de
medfølgende umbracoskruer. Der skal ikke være clips, hvor der monteres
døre.
Hængslerne adskilles og monteres på henholdsvis dør og karm, hvorefter
døren monteres.
Lås og håndtag monteres. Det kan eventuelt være nødvendigt at "vende"
låsen. Dette gøres ved at demontere låsens stolpe, hvorefter fallerne forsigtigt kan drejes 1800.
Montering af tagkonstruktion.
IPE-profilerne oplægges, så enderne ligger på U-overliggeren lige over en
stolpe. IPE-profilerne fastgøres til U-overliggeren med selvskærende skruer
eller en lille svejsning.
Spånpladerne udlægges på IPE-profilerne, og fastgøres på disse med
skruer.
Loftpladerne tilskæres så de passer mellem IPE-profilerne (ca. 890 mm), og
skubbes derefter enkeltvis ind efterfulgt af et T-profil. Herefter monteres
kronjern, hvor det tilstræbes at deres samlinger er midt på en stolpe. Til
sidst monteres hjørne for kronjern.
De medfølgende fodpaneler monteres i princippet som kronjernene. De lave
indvendigt, og de høje udvendigt.
Skulle der opstå behov for yderligere vejledning, er De velkommen til at
kontakte : SKOV INDUSTRI A/S
63 42 42 42
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