MONTERINGSANVISNING

FÖTTER TILL 2 cm UTOMHUSKLINKER
PROSUPPORT TUBE SYSTEM är ett justerbart och modulärt system för installation av flytande golv
inomhus såväl som utomhus. Bygghöjden är från 29 mm till 1000 mm.
Underlaget ska vara stabilt för att motverka att fötterna över tid sjunker ner i underlaget så att plattorna skjuvar. Till exempel är inte grus att anse som ett stabilt underlag.
Systemet består av
1st basplatta
2 olika höjder på skruvar
1 skarvfläns
1 huvud som är vändbart beroende på om man önskar fast huvud eller om det ska vara nivellerande.
Till systemet finns även PVC- rör vilket möjliggör högre bygghöjder. Till publika miljöer finns även
ljudabsorbent som läggs mellan plattan och huvudet.
Fogbredden på plattorna blir 4 mm.

1. Systeminnehåll. Basplatta med skruv, skarvfläns, PVC-rör, ljudabsorbent, huvud, spacer,
justeringsnyckel (håller plattan ut från vägg, se punkt 8).
2. Mät ut vilken höjd det färdiga golvet ska ha.
3. Om det färdiga golvet ska vara högre än vad basplatta plus skruv medger (74 mm med nivellerande huvud, 69 mm i fast läge) så monteras PVC- rör direkt i basplattan.

4. Montera skarvflänsen ovanpå PVC-rör.
5. I skarvflänsen gängas sedan den medföljande skruven ned. Höjden på denna kan justeras
senare med justeringsnyckeln.
6. Skruven är vändbar, för fast eller nivellerande huvud.
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7. Placera ut de yttre fötterna.
8. För att plattan skall hållas ut mot vägg kan spacers läggas ut enligt bild.
9. Montera första plattan.

10. Ställ ut ytterligare fötter samt spacers mot vägg och montera nästa skift med plattor.
Säkerställ att de ligger plant samt i nivå med varandra.
11. Systemet kan installeras plant även om underlaget lutar. Max lutning är 5%.
12. Använd justeringsnyckeln för att justera höjden på plattorna

13. Placera ut resterande fötter. Vid behov kapas fötterna vid de markerade
linjerna (fotens undersida)
14. Lägg resterande plattor. Säkerställ att de ligger plant och i nivå med varandra.
15. A) Profil T (ej lagervara) För att klä kanten med plattor kapas profilen till önskad längd/- längder.

15b. Profil N (lagervara) För att klä kanten med plattor kapas profilen till önskad längd/- längder.
16. Placera ut profilen och lägg sedan plattorna ovanpå.
17. Kapa plattor till rätt höjd och montera dem med fästmassa på profilen.

18. Slutresultat med T-Profil (ej lagervara)

19. Slutresultat med N- profil (lagervara)
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