Produktinfo

Spærrejsningsbeslag
Overhold arbejdsmiljøreglerne om sikkerhed
når der rejses spær!
Montage

Spæret hejses op og løftes på plads

• Beslagene monteres på spærene mens
disse stadig ligger stakket på jorden eller
på trailer
• Spæret hejses op med kran og nødvendigt løftegrej
• Første spær løftes på plads og fastholdes.
• De efterfølgende spær løftes forsigtigt på
plads og sænkes så beslagene griber ind
i hinanden
• Det sidste spær løftes på plads med slut
beslag monteret

Sikkerheden kommer i første række
• Spærrejsningsbeslaget er udviklet for at forhindre at
tømreren skal være i tagkonstruktionen i forbindelse
med spærrejsning

• Sikkerheden er garanteret samtidig med at beslaget
gør det muligt kun at være to mand til at rejse spær
(ved mindre spær)

Udvikling
• Spærrejsningsbeslaget er udviklet i samarbejde med Træsektionen i Dansk Byggeri, TIB, Træinformation og Branche
arbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg
• Yderligere oplysninger omkring spærrejsning findes i Træinformationens vejledninger TRÆ58 og 59 som udkom i
december 2009

Ved bestilling
•
•
•
•

Husk at bestille spærrejsningsbeslag, når du bestiller spær
Husk at oplyse, hvis der er spærafstande under 1000 mm
Vær opmærksom på om kranen har en egnet krog til at løfte spærene med
Husk at bestille beslagskruer CSA5,0x35 til montage af spærrejsningsbeslag
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Produktinfo
Spærrejsningspakke TICPKT01
Produktfotos
TIC6
TIC4

TICN100

TIC691104
TIC55055
TICS100

TICE

Produktinfo:
Art. nr. TICPKT01
Tun nr. 1387039
Type beslag
TICN100
TICS100
TICE
TIC6
TIC4
TIC691104
TIC55055
Bolte M6 x 15
Møtrik M6
Montageanvisning

I alt

Antal stk.
20
1
1
1
1
1
1
4
4
1

Vægt/stk.
1,97
1,73
0,65
1,18
0,84
0,84
0,68
0,35

Vægt total kg
39,46
1,73
0,65
1,18
0,84
0,84
0,68
0,35

Bemærkninger
Spærafstand 1000 mm.
Startbeslag - spærafstand 1000 mm.
Slutbeslag - monteres på sidste spær.
Beslag til spærafstand mindre end 1000
mm. Min. et beslag kan samles til afstand
mellem 990-300 mm ud af de 4 beslag (pr.
10 mm). Min. 1, max. 2 beslag afhængig af
spærafstand.

45,7 kg

• Spærrejsningsbeslag til et normalt enfamilieshus med en huslængde på 22 m
• Alt hvad du skal bruge i én samlet pakke
Ved genanvendelse bør spærrejsningsbeslagene undersøges grundigt for fejl og mangler.
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