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MONTERING AV UNDERLAGSPAPP
Den första våden sätts på plats vid balkongens ena gavel med
den randiga sidan neråt (bild 1) . Vådens ”nedre ända” placeras
i linje med balkongens framkant och den ”övre ändan” 20-30
mm ovanför trekantslistens övre kant. Våden som justerats på
plats rullas halvvägs ihop (bild 2) . Skär av skyddsfolien i en
rak linje över hela rullen med en vass knivspets. Våden rullas
ut och folien avlägsnas samtidigt genom att se till att under-
lagspappen fäster slätt mot underlaget. Den andra ändan av
rullen rullas i sin tur ihop (bild 3) , ta fram den avskurna
skyddsfoliens ända under rullen (bild 4) , avlägsna skyddsfolien
och fäst också den andra ändan på motsvarande sätt i under-
laget. Vid balkongväggen ska du se till att noggrant trycka fast
underlagspappen tätt mot trekantslisten samt där golv- och
väggytorna möts längs hela underlagspappens bredd.
Skyddsfolien på översidan ska fortfarande ligga
kvar på hela våden!

Den andra våden sätts på plats bredvid den monterade våden
så att den 120 mm breda klisterranden på undersidan kommer
på den föregående våden. Rulla ihop den nya våden halvvägs
och skär av skyddsfolien på dess undersida på ovanstående
sätt (bild 5) . Skär skyddsfolien på ovansidan på den bredvid-
liggande våd som du redan fäst exakt på samma ställe 120
mm och vänd upp en lika bred skyddsfolieremsa som fogen.
Avlägsna skyddsfolien från den upprullade våden och rulla upp
våden och fäst den på plats. Fogen mellan våderna trycks
noggrant fast så att inga luftbubblor lämnar mellan fogen. Efter
det rullas den andra ändan på rulle. Vänd upp skyddsfolien på
sidan av den först monterade våden på 120 mm:s bredd och
rulla ut den andra änden på den våd som du monterar, avlägsna
skyddsfolien från undersidan och se till att våden lägger sig
slätt på balkongens golvyta. Tryck noggrant fast fogen.
Skyddsfolierna på underlagspappets övre yta ska
fortfarande ligga kvar.

Montera följande våder på ovan nämnda sätt.

Vid behov skär den sista våden till lämplig bredd. Om du är
tvungen att skära bort över 20 cm av våden är det skäl att
göra det före monteringen. Om våden går endast lite över
kanten är den lättare att skära först efter monteringen. Vid
stolpar och räckstolpar skär ett snitt från underlagspappens
sida till stolpkanten och extra snitt i kors från stolphörnen
(bilderna 6 a, b och c) . Efter det första snittet vid runda
stolpar skärs en rund bit ut från underlagspappen som är
ca. 20 mm i diameter mindre än stolpen varvid underlags-
pappens kanter viker sig mot stolpen ca. 10 mm (bild 7) .

MONTERING AV TAKFOTSPLÅTAR
Efter underlagspappen monteras takfotsplåtarna på kanterna
(bild 8) . Vid kanterna vänds underlagspappens skyddsfolie
dubbelt så att klisterytan på underlagspappen är synlig ca.
15 cm. Takfotsplåtarna monteras på plats och spikas (eller
skruvas) med zik-zak-spikning med ca. 10 cm:s mellanrum
fast i underbrädningen. Spikarna ska gå genom under-
brädningen. Om spikspetsarna som syns på undersidan
förorsakar problem kan du använda lite kortare flata tunn-
plåtskruvar. Fästningen i betongunderlag utförs med slag-
pluggar med så flata huvuden som möjligt.
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