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Allmänt

Allmänt
UBIX är ett modulärt väderskyddstak och väderskyddssystem i aluminium som
använder dragduks- eller ”keder”-principen som gör det möjligt att installera
taktäckningen underifrån på ett säkert sätt. UBIX kan monteras säkrare och snabbare
än många befintliga skyddstak. Med hjälp av ett exklusivt och revolutionerande
knappsystem för att hålla kvar dukdragningen använder UBIX speciellt designade
aluminiumfackverk från COMBISAFE för att maximera prestandan.

Val av taktyp
UBIX är lämpligt för symmetriska eller asymmetriska sadeltak, tunnelformade tak
och pulpettak med antingen 78 cm eller 45 cm höga fackverk. I följande tabell ges
typiska lämplighetsområden för de olika taktyperna, exklusive särskilda mått:

Höjd
Sadeltak
Pulpettak(2) Tunnelformade tak(3)
Fackverksbalk Symmetriskt Asymmetriskt(1)
45 cm
21 m
18 m
14 m
27 m
78 cm
36 m
32 m
19 m
44 m
1 Asymmetriskt tak innebär att ena sidan är längre  än den andra.
2 Pulpettak innebär en minsta vinkel på 15 grader.
3 Använder 3 eller 5 nockfackverk.
Vidare tak är möjligt att göra men beroende av kompetent teknikers bedömning
för varje enskilt fall.
Symmetriskt
Sadeltak

Asymmetriskt
Sadeltak

Tunnelformade tak

Pulpettak

Monteringsmetod
UBIX kan monteras på flera olika sätt, beroende på  takstolarnas storlek och alla
relevanta villkor för platsen:
• Montering på plats på en byggnadsställning med stöd av en arbetsplattform.
(Denna metod är endast lämplig för tak på upp till 15 m spännvidd).
Om de monterade balkarna är för tunga för att hanteras ska alternativa
metoder användas:
• Montering med kran • Montering från mittplacerad arbetsplattform
•Utrullningsmetod.

Bestämmelser
Det finns inte några aktuella internationella standarder för modulära väderskyddstak.
NASC har utfärdat en teknisk vägledning TG9 för design och konstruktion av
väderskyddstak. Denna ska endast konsulteras i Storbritannien.
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Följande anmärkningar  har utarbetats som handledning vid montering av systemet.
UBIX skyddstak är utformat med en rad enkelt stöttade fackverk som bas. Det
är entreprenörens ansvar att stå för en lämplig stödkonstruktion. Det är också
entreprenörens ansvar att uppfylla kraven i arbetarskyddslagen och relevanta
förfaranderegler. Combisafe strävar efter att alltid uppnå de mest effektiva metoderna
och förbehåller sig därför rätten att ändra följande sidor i handledningen utan
förhandsmeddelande.

Leverans och förvaring
Det är entreprenörens ansvar att lasta av komponenterna och kontrollera att det
inte finns några skador på dem. Se till att alla artiklar är oskadda och lämpliga
för ändamålet innan montering. Avlägsna eventuella skadade artiklar och begär
ersättningsartiklar.
Komponenterna kan förvaras utomhus, men området måste vara säkert och
komponenterna måste hållas rena.

Säkerhetsföreskrifter
Arbeta alltid på ett säkert sätt  och se till att monteringsmetoden är korrekt
anpassad för den specifika applikationen. Se till att all monteringspersonal har
lämplig utbildning i hur man monterar UBIX. Monteringsutbildning och/eller
montagehandledning kan fås från Combisafe vid behov.
Inför lämpliga skyddsåtgärder för att skydda mot fall från hög höjd.

Förberedelse
Vi rekommenderar att minst fyra personer är med och monterar UBIX-systemet.
Alla takskyddsprojekt ska designas av en kompetent tekniker och ritningen måste
finnas på platsen för vägledning.
Vi rekommenderar att förmannen kontrollerar att följande är tillfredsställande innan
takmonteringen påbörjas:
• Visuell kontroll av byggnadsställningen.
• Upplagsbalk eller annat lämpligt stöd.
• Korrekt installerad RunWay™ rullbalk och upplag för denna (då det är aktuellt för
rulltak).
• Säkert tillträde till den arbetsnivå där taket ska installeras.
• Tillräckligt skydd och säker arbetsplats på den nivå där taket ska installeras (d v s
fullständigt intäckt  bomlag med skyddsräcke på både insidan och utsidan, eller
någon annan typ av fallskyddssystem).
• I de fall kran ska användas, se till att platsen är lämplig för installationen och att
det inte finns hinder i luften, t ex kraftledningar.
• Stödställningen är i linje och ej har  nivåskillnader.
(Se till att stödställningarna monteras parallella för att säkerställa att taket monteras
på en jämn nivå.)
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Beskrivning av artiklar

Beskrivning av artiklar
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4 or 5
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ELLER
3
4 or 5

16

1 Nockfackverk

2 Fackverkbalk på 78 cm/45 cm

3 Skarvrör till fackverkbalk

4 Fjädersprint M12x60

5 Bult och låsmutter M12 x 60

6 K-ram

7 Horisontalstag

8 Diagonalstag

9 Duksträckarrulle

10 Avväxlingsstopp kederskena

11 Dukrör

12 Dukmontagerulle

13 Nockskena

14 Fjädersprint M12x70 till nockskena

15 Kederskena

16 Ändstopp kederskena

17 Spännband

18 Skarv till kederskena

19 Kederduk
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Komponenter
Nockfackverk 1
18º x 78 cm och 18º x 45 cm (detta innebär
att taket har en lutning på 18 grader).
Även nockfackverk på 36° finns tillgängliga
(ingen bild).
Ändfackverk
Ändfackverk på 36° x 75 cm och 36° x 45 cm.

Fackverkbalkar på 78 cm
och 45 cm 2

8,0 m
(endast 45 cm)

6,0 m

5,0 m

4,0 m

3,0 m

Fackverk på 1,0 m finns tillgängliga för specialbeställning.

Skarvrör till fackverksbalk 3
Stålrör med 4 genomgående bulthål för att koppla ihop fackverksbalkarnas
över- och undersidor.

Fjädersprint 4
Används för att fästa skarvröret och
ändstoppet för kederskenan till
fackverksbalken 16 .

M12 x 60 5
Bult och låsmutter, alternativ till 4 .
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Komponenter

K-ram 6
Ram som förbinder takstolarna i ett strävat fack. Ändarna har en särskild kopplingsklo
för enkel fixering. Kopplingen inkluderar en knapp överst med vilken man fäster
kederskenorna. (2,07 m, 2,57 m, 3,07 m är standardlängder, 1,57 m finns tillgängliga
för specialbeställning).

Horisontalstag 7
Förbinder de övre och de  undre sidorna på takstolarna. Ändarna har kopplingsklor
och kederknappar. (2,07 m, 2,57 m, 3,07 m är standardlängder, 1,57 m finns
tillgängliga vid specialbeställning).

Diagonalstag 8
Förbinder 2 takstolar mellan deras övre och undre sidor diagonalt i ett strävat
fack. Staget liknar horisontalstaget men är längre . Det finns ingen knapp på
kopplingsklon. (2,07 m, 2,57 m, 3,07 m x 78 cm 45 cm är standardlängder,
1,57 m finns tillgängliga vid specialbeställning).

Duksträckarrulle 9
Binder samman takstolarna vid ändar och nock, rullning hjälper till vid installation
och sträckning av duk. (2,07 m, 2,57 m, 3,07 m är srtandardlängder, 1,57 m finns
tillgängliga vid specialbeställning).
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Avväxlingsstopp kederskena 10
Med hjälp av avväxlingsstoppet kan en
kederskena avslutas  var som helst på en
fackverksbalk. Detta innebär att kederskenan och
fackverksbalken inte behöver vara lika långa.
Dukrör 11
Förs in genom fickor på ändarna av duken för att möjliggöra sträckning och
fixering. (2,07 m, 2,57 m, 3,07 m är standardlängder, 1,57 m finns tillgängliga vid
specialbeställning).

Dukmontagerulle 12
Förs in genom dukrören. Nylonrullarna rullar på kederskenan och styr dukens
framkant över taket. Tas enkelt bort när duken väl har installerats. Det behövs 1st per
tak. (passar till 2,07 m, 2,57 och 3,07 m).

Nockskena 18° 13
Kederskena till nockfackverket.
Det krävs 2 x 14 för fixering.
Nockskena 36° (ingen bild)
Det krävs 2 x 14 för fixering.
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Komponenter

Fjädersprint M12x70 till nockskena 14
Fjädersprintarna fixerar kederskenan till
nockfackverket.

Kederskena 15
Dukens keder(lina) fixeras in i kederskenan
(längder på 2, 3 och 4 m).

Ändstopp kederskena 16
Monteras i fackverksbalkens ände som stopp för
kederskenan och anslutning för duksträckarrullen
(använd 1 x 4 för fixering).

Spännband 17
Fixerar och spänner kederduken till
byggnadsställningen/upplagskonstruktionen.
Bandens längd är 2 m.

Skarv till kederskena 18
Förenar, låser och förseglar skenorna.

Kederduk 19
Tillverkas av högkvalitativ, flamtålig, uv-stabiliserad, PVC-belagd polyesterduk.
Halvgenomskinliga dukar placeras i skenorna och dras på plats över taket
(2,07 m, 2,57 m, 3,07 m är i standardlängder, 1,57 m bred för specialbeställning).
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Artikelförteckning
Artikelnr.
Fackverk
16031845
16031878
16033645
16033678
20002000
20003000
20004000
20005000
20006000
20012000
20013000
20014000
20015000
20016000
20018000
20080001
Stag
16052072
16052572
16053072
16062072
16062572
16063072
16072072
16072572
16073072
16082072
16082572
16083072
16092072
16092572
16093072
Skenor
16110018
16110036
30091270
16122000
16123000
16124000
16220001
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Beskrivning

Vikt

(UNBS) Nockfackverk 18º x 0,45 m
(UNBS) Nockfackverk 18º x 0,78 m
(UNBS) Nockfackverk 36º x 0,45 m
(UNBS) Nockfackverk 36º x 0,78 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,78 m x 2,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,78 m x 3,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,78 m x 4,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,78 m x 5,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,78 m x 6,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 2,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 3,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 4,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 5,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 6,0 m
(UNBS) Fackverksbalk 0,45 m x 8,0 m
(UNBS) Skarvrör till fackverkbalk

8,5 kg
9,8 kg
8,45 kg
9,9 kg
11,0 kg
16,7 kg
22,0 kg
27,4 kg
32,7 kg
9,5 kg
14,1 kg
18,7 kg
23,2 kg
27,8 kg
37,0 kg
1,6 kg

(UBIX) K-ram 2,07 m
(UBIX) K-ram 2,57 m
(UBIX) K-ram 3,07 m
(UBIX) Horisontalstag 2,07 m
(UBIX) Horisontalstag 2,57 m
(UBIX) Horisontalstag 3,07 m
(UBIX) Diagonalstag 0,78 x 2,07 m (vit etikett)
(UBIX) Diagonalstag 0,78 x 2,57 m (blå etikett)
(UBIX) Diagonalstag 0,78 x 3,07 m (grön etikett)
(UBIX) Diagonalstag 0,45 x 2,07 m (svart etikett)
(UBIX) Diagonalstag 0,45 x 2,57 m (röd etikett)
(UBIX) Diagonalstag 0,45 x 3,07 m (orange etikett)
(UBIX) Duksträckarrulle 2,07 m
(UBIX) Duksträckarrulle 2,57 m
(UBIX) Duksträckarrulle 3,07 m

11,7 kg
14,5 kg
17,3 kg
3,9 kg
4,6 kg
5,3 kg
3,9 kg
4,6 kg
5,3 kg
3,7 kg
4,4 kg
5,1 kg
10,0 kg
12,0 kg
14,0 kg

(UBIX) Nockskena 18º x 1,3 m
(UBIX) Nockskena 36°
(SAAC) Fjädersprint M12 x 70 till nockskena
(UBIX) Kederskena 2,0 m
(UBIX) Kederskena 3,0 m
(UBIX) Kederskena 4,0 m
(UBIX) Skarv till kederskena

2,6 kg
2,8 kg
0,1 kg
3,6 kg
5,5 kg
7,2 kg
0,04 kg
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Artikelnr:
Beskrivning
Fästdon
30081263 (SAAC) Bult och låsmutter M12 x 60
30091260 (SAAC) Fjädersprint M12 x 60
Tillbehör
16152072 (UBIX) Dukrör 2,07 m
16152572 (UBIX) Dukrör 2,57 m
16153072 (UBIX) Dukrör 3,07 m
16163250 (UBIX) Dukmontagerulle
16170000 (UBIX) Ändstopp kederskena
16170001 (UBIX) Avväxlingsstopp kederskena
16240003 (UBIX) Spännband 2,0 m
Dukar (andra längder finns tillgängliga för specialbeställning)
16350100 (UBIX) Kederduk 10,00 m x 2,07 m
16350150 (UBIX) Kederduk 15,00 m x 2,07 m
16350200 (UBIX) Kederduk 20,00 m x 2,07 m
16350250 (UBIX) Kederduk 25,00 m x 2,07 m
16350300 (UBIX) Kederduk 30,00 m x 2,07 m
16350350 (UBIX) Kederduk 35,00 m x 2,07 m
16350400 (UBIX) Kederduk 40,00 m x 2,07 m
16350045 (UBIX) Kederduk 45,00 m x 2,07 m
16360100 (UBIX) Kederduk 10,00 m x 2,57 m
16360150 (UBIX) Kederduk 15,00 m x 2,57 m
16360200 (UBIX) Kederduk 20,00 m x 2,57 m
16360250 (UBIX) Kederduk 25,00 m x 2,57 m
16360300 (UBIX) Kederduk 30,00 m x 2,57 m
16360350 (UBIX) Kederduk 35,00 m x 2,57 m
16360400 (UBIX) Kederduk 40,00 m x 2,57 m
16360045 (UBIX) Kederduk 45,00 m x 2,57 m
16370100 (UBIX) Kederduk 10,00 m x 3,07 m
16370150 (UBIX) Kederduk 15,00 m x 3,07 m
16370200 (UBIX) Kederduk 20,00 m x 3,07 m
16370250 (UBIX) Kederduk 25,00 m x 3,07 m
16370300 (UBIX) Kederduk 30,00 m x 3,07 m
16370350 (UBIX) Kederduk 35,00 m x 3,07 m
16370400 (UBIX) Kederduk 40,00 m x 3,07 m
16370045 (UBIX) Kederduk 45,00 m x 3,07 m

Artikelförteckning

Vikt
0,1 kg
0,1 kg
8,3 kg
10,5 kg
12,7 kg
7,8 kg
1,1 kg
3,3 kg
0,48 kg
12,4 kg
18,6 kg
24,8 kg
31,1 kg
37,3 kg
43,5 kg
49,7 kg
55,9 kg
15,4 kg
23,1 kg
30,8 kg
38,6 kg
46,3 kg
54,0 kg
61,7 kg
69,4 kg
8,4 kg
27,6 kg
36,8 kg
46,1 kg
55,3 kg
64,5 kg
73,7 kg
82,9 kg
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Montering
Monteringssätt
OBS!

UBIX takkomponenter för montering ska väljas ut i enlighet med
kompetent teknikers design, som har utformats för projektet. Denna
bruksanvisning omfattar de grundläggande komponenterna, detaljer om
snedsträvor, dragband, upplagsbalkar etc designas av teknikern.
Montering av balkar
Bygg om möjligt balkarna på marken för att begränsa arbete på hög höjd. Skarva
fackverksbalkar till lämpliga längder och anslut dem till varandra med hjälp av de
särskilda fästdonen. Alla fackverk ska anslutas till varandra med hjälp av ett skarvrör
som fästs med antingen en fjädersprint eller en bult och låsmutter M12 x 60, eller en
kombination av dessa två fixeringstyper i enlighet med följande diagram.
Anslut fackverk med varandra med hjälp av 2 skarvrör (art.nr. 20080001) och en
av dessa:
1. 8 x fjädersprint (art.nr. 30091260)
2. 8 x bult och låsmutter (art.nr. 30081263)
3. Alternativt 4 x 30091260 och 4 x 30081263

Avslutad anslutning
OBS!

Kontrollera att diagonalerna i fackverken pekar åt samma håll,
se skiss nedan.
Montering av nockar
Anslut nockfackverket med skarvrör till fackverkets ändar.
Fästs med antingen en fjädersprint eller en bult och låsmutter M12 x 60.
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Montering

Stopp till kederskena
För in ändstopp för kederskenor i fackverkets övre rör och fixera med en fjädersprint.
OBS!

Om takstolen skjuter ut mer än 1,0 m från byggnadsställningens stöd
kan du överväga att använda avväxlingsstopp för kederskena. (Se Avsluta
ändarna, sidan 24).

Montering på plats (takstorlek upp till 15 m)
Arbetsplattform
Öka det tillgängliga arbetsområdet, när det är möjligt, genom att förstora plattformens
bredd vid gaveln och närmast avlastningsplatsen. På så sätt lämnar man ett område
som är minst 3 meter brett på vilket man kan montera och lägga färdiga fackverk.

Alternativt kan du utöka ytterspiran på gavelställningen för att ge stöd till den första
takstolen medan den monteras.
OBS!

Fotbrädor har utelämnats i alla ritningar av tydlighetsskäl.
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Första takstolen
Takstolar som monteras en och en kan vanligtvis lyftas upp manuellt  från den
utökade arbetsplattformen eller från den tillfälliga monteringsplatsen på gaveln.
Fäst en fast koppling på ena sidan av den kompletta takstolen på exakt samma ställe
varje gång (t ex mot en vertikal eller diagonal i fackverket).  Detta gör att takstolen
hamnar i rätt vinkel mot stödet när man lägger ner den. Gå längs med takstolen till
byggnadsställnigens bortre gavel. Förhindra så att taknocken inte tippar över med
hjälp av en säkerhetslina eller genom att fästa korta fackverk som hävarmar.

Fixera en fast koppling på stödet på motsatta sidan och lämna kopplingens överfall
öppet för anslutning av takstolen. Höj takstolen till det slutgiltiga läget, släpp ner den
fasta kopplingen som inpassats tidigare och säkra den till upplagsställningen/balken.
Låt den motsatta sidan glida genom den öppna kopplingen och fäst sedan.
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Montering

Andra takstolen
Bygg nästa takstol på samma sätt, för den  till rätt läge och fäst den.
Stagning av det första facket
Fäst två K-ramar till den första takstolen, en på varje sida, och fixera snäppklorna i
utrymmet mellan fackverkets första par diagonaler. Håll K-ramen precis ovanför den
andra takstolen och flytta på takstolen så att klorna på båda takstolarna är på exakt
samma ställe i förhållande till diagonalerna. (Gör på detta sätt för alla takstolar).
Dra klorna neråt så att de ligger an mot diagonalerna för att se till att fackverken
ligger i korrekt linje. K-ramens vinkel (diagonalrör) monteras mot taknocken enligt
bilden. Dra försiktigt ut takstolen tills det finns nog med utrymme för att fästa de båda
K-ramsklorna på varje sida.

Passa in det första diagonalstaget och horisontalstaget på varje sida.
Fäst den andra takstolen till stödställningen med de bärande kopplingarna.
Anmärkning 1
Alla stag ansluts genom skjutpassning. Se till att staget är 90 grader mot fackverket
innan installation. Se till att låssprinten av stål är helt utsträckt så att dragringen är i
kontakt med klon efter installation.
OBS!

Observera att om den här sprinten inte fungerar är det en tydlig
indikation på att staget inte är i rät vinkel mot fackverket och den
måste därför justeras om.
Anmärkning 2
Stag ska installeras på fackverkets över och undersida med knapparna riktade uppåt
för korrekt montage av kederskenan. Där stag krävs för att sammankoppla fack
som redan har dragits med duk kan dessa stag monteras underifrån med knapparna
riktade nedåt. Detta gäller även om man behöver tillträde till mellanfacket vid ett
senare tillfälle utan att kederskenorna avlägsnas.
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Man klättrar uppför fackverkets undre sida. Fäst nästa K-ram, normalt avståndsintervall
är 1,0 m. Fäst diagonalstaget från den första takstolen övre sida till den andra takstolens
undre sida och passa in den nedre klon mellan fackverkets vertikala och diagonala stag
med början vid ändarna. Normalt utrymme mellan diagonalstag  är  2,0 m centrerat.

Passa in duksträckarrullar i fästanordningen på nockfackverket och på ändstoppet
för kederskenorna. Installera horisontalstag mellan takstolarnas undre sida mellan
fackverkets vertikala och diagonala stag med början vid ändarna, normalt avstånd
mellan horisontalstagen är 2,0 m centrerat.
OBS!

Vi rekommenderar att montörerna tar med sig dukmontagerepen vid
detta tillfälle. (Fäst repet i bältet.)
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Montering

Skenor
När stagen är på plats monteras kederskenorna. Börja från nocken och för skenorna
nedåt över knapparna som är inbyggda i varje klo tills de ligger an mot stoppet för
kederskenorna. För in en skarv med gummitätning och tryck nästa skena på plats
ordentligt. Fäst sedan låsskruvarna. Nockskenorna fästs sist med hjälp av särskilda
fjädersprintar.

Forstätt med att fästa K-ramarna och stagen enligt designritningen tills det första
ramfacket är färdigt.

Montering av ytterligare fack
Efter att det första strävade facket är klart, montera nästa takstol som den tidigare. Fäst
den vid den senaste takstolen tillfälligt med vridkopplingar . Fäst horisontalstag på den
nya takstolen, ta bort vridkopplingarna och dra ut den nya takstolen tills klorna kan
anslutas till det fack som tidigare monterats. Fäst den nya takstolen till stödställningen
med infästningskopplingarna.
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Fortsätt att montera ytterligare fack på liknande sätt tills taklaget är fullständigt. Titta
på designritningen för infästningspunkterna för horisontal- och diagonalstag som
vanligtvis har ett avstånd på 1,0 m på den övre sidan och  2,0 m på den undre sidan
av fackverksbalken. Fullständigt stagade fack krävs vanligtvis för var femte fack. Fäst
på stödställningen allteftersom varje takstol blir färdig.
OBS!

Se till att det första och det sista facket alltid är fullständigt stagat.
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Kranmontering
UBIX kan byggas på ett säkert sätt genom att det monteras i sektioner på marken och
sedan lyftas på plats med kran.
Detta minimerar det arbete som måste utföras på hög höjd, men man måste då tänka
på att utrymmet är tillräckligt och att det finns tillräckligt med lyftband och andra
hjälpmedel.

Montering av strävade fack
Det är viktigt att varje fack som ska lyftas stagas ordentligt, men för mellanfack krävs
endast horisontalstag för att ansluta till de strävade facken som har lyfts med kran.
För att minimera mängden arbete som måste utföras på hög höjd fäster man
nästa facks (mellanfack) horisontalstag på K-ramarna, för att få med dem till
monteringsplatsen. När det stagade facket är lyft på plats tar man bort de extra
stagen och monterar dem i mellanfacket.
För dukmontagerepet över facket innan du lyfter det färdiga facket på plats. Detta gör
att man inte behöver klättra över taket när facket väl är på plats. Duken installeras
från takstolens ena sida till den andra sidan och på så vis behöver man inte arbeta
på hög höjd.
Fäst en fast koppling på en sida av den kompletta takstolen på exakt samma ställe
varje gång (t ex mot en vertikal eller diagonal i fackverket). Detta gör att den hamnar
i rät vinkel mot bockryggen eller stödbalken när man lägger ner facket.
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OBS!
1

Kopplingar placeras på samma plats till varje takstol.

1

Fixera en fast koppling på stödet på motsatta sidan och lämna kopplingens överfall
öppet för anslutning av takstolen. Höj takstolen till det slutgiltiga läget, släpp ner den
fasta kopplingen som inpassats tidigare och säkra den till upplagsställningen/balken.
Låt den motsatta sidan glida genom den öppna kopplingen och fäst sedan.

2

OBS!
2 Kopplingar fästade på motsatta sidans upplagsbalk. Överfallet är
öppet för att ta emot takstolen.

För att få rätt avstånd mellan facken använd ett enkelt horisontalstag som är fäst på det
tidigare fixerade facket, håll det fack som ska sänkas ner på plats ungefär 50 mm över
upplagsbalken.
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När du är nöjd med att positionen är korrekt, sänk ner facket på plats och fixera en
sida med den dubbla kopplingen som man först fäst på takstolen och sätt fast.
Gör på samma sätt på den motsatta sidan, sänk ner och låt takstolen glida igenom
överfallet och upp på den fasta kopplingen och sätt fast.

Med växelvis stagade fack på plats kan mellanfacken monteras klart.
Horisontalstagen monteras från undersidan av takstolarna.  Horisontalstaget monteras
ovanför närliggande facks K-ramsklo, detta för att förhindra glidning.
Lyftband
Lyftbandspunkterna ska fastställas av en kompetent tekniker. Ett färdigt fack ska lyftas
från minst 4 lyftbandspunkter, alla vid noder och nära ramar. Band, inte kedjor, ska
användas och man ska vara aktsam för att inte skada kederskenan.
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Lyftning
Lyftning med kran av taksektioner som redan har duk kan påverkas negativt av
vindförhållanden och rekommenderas inte.
OBS!

Försök inte att lyfta med kran vid olämpliga förhållanden.

Montering från mittplacerad arbetsplattform
En mittplacerad arbetsplattform kan konstrueras från byggnadsställningen för att
fungera som tillfälligt stöd vid montering av takstolar om omständigheterna är
lämpliga. Denna mittplacerade arbetsplattform kan ta emot fackverkssektioner för
slutlig montering till färdiga takstolar och kan användas för att sätta fast dem på
stödställningen.

OBS!

Tillåten belastning på den mittplacerade arbetsplattformen och
underliggande struktur ska bedömas av en kompetent tekniker och en
lämplig utformning av utrustningen, innan arbetet påbörjas.
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Utrullningsmetod
För denna metod krävs en rullbalk längs med varje stödställning och särskilda hjul
(tillgängliga från Combisafe). Takstolar monteras på en lämplig arbetsplattform vid
lastningsänden och rullas ut vartefter varje fack blir klart.

OBS!

Tillåten belastning på stödställningen ska bedömas av en kompetent
tekniker och en lämplig design som tillhandahållits innan arbetet
påbörjas.
En separat bruksanvisning finns tillgänglig för utrullningsmontering.

Dukmontage
Rådande väderförhållanden kan avgöra huruvida det är säkert att påbörja
dukmontage, eftersom duken är ömtålig vid starka vindar. Dukmontage bör helst
utföras av fyra montörer, två på varje sida av taket. Säkra arbetsplattformar måste
tillhandahållas eller byggas in i stödställningen för dessa montörer.
Se till att dukarna är vikta eller ihoprullade, rena och lämpliga för användning.
Kontrollera visuellt att det inte finns några snitt/skador på kederduken. ANVÄND
INTE duken om den är skadad. Placera duken på ett intäckt bomlag precis under
takfacket.
För in dukröret i fickan på dukens framkant . Fäst de två montagerepen i de yttre
ursparingarna på fickan.
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Ignorera dessa hål vid UBIX-bruk
Rulle

Hål för fjädersprint

Dukrör

Dukmontagerulle

Avlägsna en rulle från dukmontagerullen och för in rullen genom dukröret, passa
sedan in rullen igen för att fästa den. Placera rullarna i enlighet med diagrammet
ovan så att de passar över skenorna på varje sida. För duken upp till 1,5 m in i
skenorna för att säkerställa att duken dras rakt. Dra båda repen jämnt och samtidigt
för att föra duken över taket igenom skenorna. För in nästa dukrör i den andra fickan
och fäst dessa rör med två spännband till ställningen när taket är helt täckt med duk.

Avsluta ändarna
Använd avväxlingsstoppet om det krävs att man avslutar duken någonstans längs
med fackverket. Detta är ett alternativ till ändstopp för kederskena, som endast kan
användas vid fackverkens ändar.
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Överskott av kederduk
Det finns två rekommenderade sätt att hantera överskott av kederduk:
a) Dra ner överskottsduken på utsidan av ställningen.
b) För tillbaka duken runt duksträckarrullen och in under facket.
a)

b)

Skiftande fack
Med hjälp av avväxlingsstoppet kan närliggande dukdragning avslutas vid olika
platser. Detta ger en infästning till duksträckarrullen och gör så att duken får stöd vid
ändarna. Avlägsna det L-formade ändstoppet från avväxlingsstoppet och  passa in
kopplingen.  Se till att skenorna har en skarv placerad där duken kommer att avslutas
och där avväxlingsstoppet är placerat. Såga av en liten del av den övre skenans undre
profil med en bågfil. Detta för att få en genomföring för duken (grada av skarpa
kanter). För ner duken genom öppningen, montera skarven och nästa skena.
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Planera öppningar i färdiga tak
Planera eventuella öppningar i förväg för att kunna ta ner arbetsmaterial genom
taket. Det kommer då att vara nödvändigt att placera ett ostagat fack där man vill ha
möjlighet att öppna duken och ta bort horisontalstagen. Stagen behöver då monteras
underifrån på den övre sidan av balken (se ritning på sidan 16).
Se till att väderförhållandena är lämpliga för hantering av den frisläppta duken om
du önskar öppna ett förplanerat fack. Frisläpp dukröret på varje sida, montera i
dukmontagerullen, dra tillbaka duken över taket för att öppna det önskade området
och fäst duken i det öppna läget. Arbeta från en lämplig plattform. Klättra uppför
fackverket och avlägsna horisontalstaget i det öppna området. Taket ska stängas
igen vid slutet av varje skift eller när ogynnsam väderlek förväntas, med hjälp av de
metoder som beskrivs i handledningen för montering ovan.

Hantering av regnvatten
Be Combisafe om handledning, metoderna varierar beroende på tillämpning.

Inspektion
Inspektera allt utfört arbete. Se till att kraven på konstruktion och väderbeständighet
iakttagits.

Underhåll
Kontrollera alla svetsfogar så att det inte finns några sprickor och inspektera rördelar
så att det inte finns några skador. Rådfråga Combisafe om du är tveksam över något.
Smörj klosprintar ofta med WD40 eller liknande. Undvik fett.
Vi rekommenderar starkt att dukarna rengörs efter användning, vik eller rulla ihop
ordentligt och förvara under skydd i torra, rena förhållanden för att bevara en lång
livslängd.
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Varianter på strävade fack

Sadeltak

Pulpettak

Vart 5:e fack strävat,
byggs manuellt

Stagavstånd

Vartannat fack strövat,
lyfts med kran

Manuell montering
vart 5:e
Strävade fack
ändfack ska alltid vara strävade
K-ramavstånd
1 m på den övre sidan
Horisontalstagavstånd 2 m på den undre sidan
Diagonalstagavstånd Varje 2 m
Maximalt 4 ostagade fack
före nästa strävadd fack
1 m på den övre sidan
Horisontalstagavstånd
2 m på den undre sidan
Mellanfack

Kranmontering
vartannat
ändfack ska alltid vara strävade
1 m på den övre sidan
2 m på den undre sidan
Varje 2 m
Maximalt 1 ostagat fack
före nästa strävade fack
1 m på den övre sidan
4 m på den undre sidan
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