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Skruvdragare
Borr och bits
Vinkelhake
Vattenpass och rätskiva
Tumstock / måttband
Eventuell skruvmejsel
Insexnyckel 5 mm
Whiteboardpenna
Eventuella distanser i hårdplast

Följande tillbehör ingår
1x

Överliggare i syrafast rostfritt stål SS316

Glasräckesfot

2x

Självhäftande distansgummi

2x

165 mm

Längd enligt beställning av räcke + mån för avkap
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Glasdistans
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Eller
Glasräckesfot

Glasskiva i beställt mått

2x

Glasdistans

2x

160 mm

Ø 100 mm

1x

Vid beställning av räcke i vinkel
Överliggare 90°

1x

Monteringsanvisning
Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du monterar
glasräcket. Läs även skötselrådet.
Se över konstruktionen där du ska sätta glasräcket
så att den är stabil, samt att eventuellt trä inte är
dåligt. Ett jämt underlag underlättar monteringen. Vid ett
ojämnt underlag används med fördel distanser i hårdplast för
att kompensera dessa ojämnheter.

Betong Trä

Sten

Glasräcket kan fästas i flera olika underlag.
Använd rätt utrustning, anpassad för respektive material.

1

Dra bort skyddsplasten från överliggaren. Du kan även göra detta som ett sista moment
om så önskas, samt om överliggaren ska kapas. Var försiktig så att du undviker repor.
Eventuella klisterrester tar du enkelt bort med en fuktig trasa med lite såpa.

2

Börja med att placera ut glasräckesfötterna vid ett hörn. Mått beror på ditt överhäng.
Låt skyddsplåten vara på medan du mäter ut avståndet mellan glasräckesfötterna. Du
väljer själv för estetiska skäl om insexskruvarna ska vara vända inåt eller utåt. Tänk
bara på att du behöver komma åt dessa skruv för att montera fast glasen senare.
3

Betong:
Skruva fast glasräckesfötterna. Använd verktyg och skruvar/expander (A4 syrafast) anpassade för betong.
Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt på båda sidor.

4

min 90 mm

Trä:

min 45 mm

Skruva fast glasräckesfötterna med syrafast A4 träskruv, 10 mm grov minst 60 mm lång.
Använd verktyg och skruvar anpassade för trä. Förborra gärna i träet.
Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt på båda sidorna.
Samtliga skruvar ska fästas i minimum 45 x 90 mm virke, med andra ord ej enbart i 28 eller 22 mm trall,
då det finns risk att glaset spricker om fötterna kommer i rörelse och det blir spänningar mellan fot och glas.

5

Sten:
Skruva fast glasräckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (syrafast A4) anpassade för sten.
Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt åt båda hållen.
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Placera ut och montera resten av glasräckesfötterna. Se till att alla insexskruvarna är vända åt
samma håll. Använd vattenpass och kontrollera att varje glasräckesfot står lodrätt åt båda
hållen. Avståndet mellan glasräckesfötterna ska vara max 1000 mm mellan sig per glas. Utstick
bör max vara 150 mm på varje sida av glaset räknat från bottenplattan. Är glaset bredare än
1300 mm, jämna ut dessa millimetrar till överhänget på varje sida.
Viktigt! Se till att fötterna står i exakt rak linje samt att hörnvinkeln är 90° om hörn finns.
Lägg ett långpass eller en rätskiva uppe på fötterna, och kontrollera att alla fötter är
i samma höjdnivå. Justera om så behövs. Rekommenderad maxbredd på glaset är 1300 mm.

7

Vik distansbitarna och placera dem i glasfötterna.
Viktigt! Metallplattan måste sitta mot insexskruvarna.

8

Montera på fotens täckkåpa. Placera och justera glaset försiktigt i glasräckesfötterna. det är
beräknat cirka 10 mm mellan varje glasskiva om inget annat är sagt. Se till att glaset
omsluts av plastdistanserna, samt att dessa sitter rakt och snyggt. OBS! Se vart du har
eventuell härdstämpel, och placera denna i något av de nedre hörnen av estetiska skäl.
Placera dem i samma hörn för alla glas.
9

Använd vattenpass och kontrollera att glaset är vågrätt och lodrätt.
Om justering är nödvändig, så lyfts enklast glaset ur, för att justera foten.

10

Fäst fast glaset med 5 mm insexnyckel. Den nedre skruven skruvas fast först,
och den övre skruven skruvas sedan in, dock inte lika hårt. Denna är mer ett stöd.
Skruvas den övre skruven alldeles för hårt, så finns riska att foten "öppnar sig"
onödigt mycket.
11

Fortsätt på samma sätt tills alla glas är monterade.
Var försiktig så inte glasen stöter emot varandra eller mot kanten på foten vid
monteringen. Detta kan skada glasen. Hantera glasen varsamt. Använd gärna
skydd mellan glasen för att undvika skador vid monteringen.

12

För kantig överliggare:

Montera på den självhäftande gummiduken. Fäst den
centrerat, så lika mycket gummi finns på varje sida om
glaset. Tips: Klipp loss en bit gummi på någon
centimeter och provtejpa för att få rätt mått på varje
sida. Ta sedan en whiteboardpenna och gör
markeringar med det måttet på samtliga glas. Därefter
kan du montera gummiduken över alla glas och sedan
vika över den i ett svep.
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Tryck nu på överliggaren. har du ett 90° hörn så börjar du
med det. För att underlätta så kan man ta lite såpa blandat
med vatten som man stryker på gummit innan montering.

För rund handledare:

Kapa till handledaren i önskad längd.
Lägg distansgummit på plats i handledaren.
Montera handledaren på glaset.

14

GRATTIS!

Ditt Grandview glasräcke är nu monterat!
Gällande underhåll så använder du bäst
vanligt fönsterputsmedel, och en mjuk trasa.
Använd ej högtryckstvätt, då det kan tränga in
vatten i lamellglaset. Använd i stället en
vanlig vattenslang för att skölja av glasen.

Ta gärna en bild och lägg in på Instagram
med #glasbolaget.se

