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1.Sp1.Spæær monteres i den ene ende ca.r monteres i den ene ende ca.
50cm. fra den ene ende.50cm. fra den ene ende.

2. Sp2. Spæær monteres pr. ca. 1,06 m. (mr monteres pr. ca. 1,06 m. (mååles oples op
BBøølgeklodser lgeklodser montmont. forneden af sp. forneden af spæær.r.

3. Den f3. Den føørste lysplade monteres indrste lysplade monteres ind--
over tagpladen i gavlen.over tagpladen i gavlen.

4. Lysplade nr. 2 monteres i H4. Lysplade nr. 2 monteres i H--profil.profil.
HH--profil slprofil slåås ps påå plads nedefra og op.plads nedefra og op.

5. 5. SiliconeSilicone montmont. i top af H. i top af H--lister.lister.



Montagevejledning Montagevejledning –– ovenlyspladerovenlysplader
MaterialerMaterialer
SpSpæær (samme smig som bygning).r (samme smig som bygning).
Lysplader (Lysplader (forbukketforbukket i smig). inkl. Ui smig). inkl. U--profil.profil.
HH--profiler (til samling af lysplader).profiler (til samling af lysplader).
Silikone til HSilikone til H--profiler.profiler.
4,8x25 mm. bore4,8x25 mm. bore--skruer galv. til 10 mm lysplader.skruer galv. til 10 mm lysplader.
4,8x38 mm. bore4,8x38 mm. bore--skruer galv. til 16 mm lysplader.skruer galv. til 16 mm lysplader.
7,5x112 mm. karmskruer til montage af sp7,5x112 mm. karmskruer til montage af spæær i r i åås.s.
6,3x90/110 mm. tagskruer til montage af lysplader 6,3x90/110 mm. tagskruer til montage af lysplader 
(B5+B6+B9)(B5+B6+B9)
Afstands rAfstands røør til spr til spæær.r.
SkumSkum--klodser (passer til tagplader).klodser (passer til tagplader).
MontagevejledningMontagevejledning

MontagevejledningMontagevejledning
1. Spær monteres i den ene ende 50 cm. inde. Fastgøres i åse 

med 7,5x112 mm skruer gennem afstands rørene.
2. Spær monteres herefter med ca. 106 cm.  afstand.
3. Skum-klodser monteres i bølger nedenfor spær. Limes fast 

med silikone.
4. Den første lysplade monteres 10 cm.  indover tagpladen i 

gavlen – skrues fast i spær, i forborede huller.
5. Lys plade nr. 2 monteres i H-profil. H-profil slås på plads 

nedefra og op. Sidste plade afskæres ca. 10 cm. ude. 
(6,3x90/110 mm. tagskruer monteres i hver 3. top.)

6. HUSK: Silikone i toppen af H-profiler.
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