MANUAL (DK)

PLANKEVÆRK

Disse instruktioner skal bruges som inspiration til hvordan man nemt kan bygge sit eget plankeværk.
Brug Simpson Strong-Tie’s stolpespyd til fastgørelse af plankeværket i jorden, og til slut kan du også bruge vores stolpetoppe
til den perfekte finish.
DU SKAL BRUGE:

Overlap brædderne
15 mm på hver side

•
•
•
•
•
•
•
•

19x100 mm
hegnsbrædde

Stolpe

Sav
Skruemaskine
Vaterpas
Målebånd
Tømrervinkel
Skruetvinge
Pælebor / spade
Tømrersnor

SÅDAN SAMLES PLANKEVÆRKET:
1. Fastgør stolper i jorden
Stolperne kan enten graves i jorden
eller fastgøres med vores stolpespyd
(PPJET70/70/750G).
Brug en tømrersnor til at sørge for at
stolperne står lige ud for hinanden og brug
et vaterpas til at sikre at stolperne står i
lod.
2. Fastgør de horisontale brædde
3. Fastgør beklædning
Herefter beklædes skelettet med træbrædder, eller en anden form for beklædning.
Fastgør brædder med søm eller skruer alt
efter materialet.
4. Finish
Til slut kan man montere vores stolpetoppe (CABOCHON70PB) for at beskytte
træet mod vind og vejr samt er med til at
forlænge stolpens levetid.

Du kan nemt personliggøre dit
plankeværk. Vælg selv om det skal
laves med almindelige hegnsbrædder
eller med en anden type beklædning.

CABOCHON-PB
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Dimensionering af træ

15 mm overlap

Set ovenfra

19x100 mm hegnsbrædde

2500 mm
2360 mm

19x100 mm
hegnsbrædder

2000 mm

850 mm

50 mm
Side

Front

DU SKAL BRUGE:
TRÆ
2 stk. stolper
3 stk. hegnsbrædder
1 stk. toplægte
X antal beklædningsbrædder

EKSTRA
Evt. stolpespyd
Evt. stolpetoppe

SKRUER
24 stk. beslagskruer
Træskruer eller søm
til beklædningsbrædder

2 stk. stolper (70x70 mm)

2000 mm

3 stk. hegnsbrædder (19x100 mm)

2360 mm

1 stk. toplægte (38x73 mm)

2430 mm

X antal beklædningsbrædder

1950 mm

Fastgørelse af stolper
1. En god tommelfingerregel er at godt 1/3 del af stolpen skal ned i jorden. Har man f.eks.
en stolpe de skal stikke 2 meter over jorden, skal der ca. være 1 meter under jordoverfladen.
2. Smid lidt sten i bunden af hullet inden stolpen sænkes ned i, for at mindske råd.
3. Brug en tømmersnor når stolperne fastgøres for at sikre at de står lige ud for hinanden.
4. Det anbefales at hulrummer rundt om stolperne fyldes med cement.
Fremgangsmåde:
1. Grav huller i den ønskede dybde og læg sten i bunden.
2. Placer stolpen i hullet og sørg for at den står i den rette højde, samt at den er i lod.
3. Fyld hullet med cement.
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