
Monteringsanvisningar 2015-02-02



Art.nr Benämning Datum
1000-1099 Infästningar

MA1001 Belastningstabell utdragskrafter sida 1 och 2 130301
MA1004 Monteringsanvisning Fotplatta 130318
MA1005 Monteringsanvisning justerbart läktfäste 130116
MA1006 Monteringsanvisning Falsfäste 130307
MA1007 Monteringsanvisning Fästplatta 130307
MA1008 Monteringsanvisning Tätplåt sida 1 och 2 130307
MA1009 Monteringsanvisning Infästningsprofil / Infästningsplåt 130328
MA1010 Monteringsanvisning vridbart Falsfäste 130205
MA1011 Monteringsanvisning Skifferfäste 130318
MA1012 Monteringsanvisning Snabbfäste / Motlägg 130402
MA1013 Monteringsanvisning montage genom panna sida 1 och 2 130411
MA1014 Monteringsanvisning sinuskorrigerad fibercement sida 1-3 130411
MA1015 Monteringsanvisning Infästningsprofil Universal 130429
MA1016 Monteringsanvisning Falsfäste klicktak 141015

1100-1199 Nockräcke Livlinekrok

MA1101 Monteringsanvisning nock– takfotsräcke / 3-rörs 130110
1200-1299 Snörasskydd

MA1201 Monteringsanvisning snörasskydd 130109
MA1202 Monteringsanvisning israsskydd 130702
MA1203 Monteringsanvisning snörasskydd- tillsats 130227
MA1204 Monteringsanvisning Ränndalsplåt 130318

1300-1399 Takbrygga

MA1301 Monteringsanvisning takbrygga 130109
MA1302 Monteringsanvisning hörnbeslag brygga 130205

1400-1499 Skyddsräcke

MA1401 Monteringsanvisning Skyddsräcke runt lucka 130225
MA1402 Monteringsanvisning Skyddsräcke 130116

1500-1599 Takstegar

MA1501 Taksteg för plåttak 130109
MA1502 Monteringsanvisning Universalstege (falsfäste) 130205
MA1503 Monteringsanvisning Universalstege (fästjärn) 130205
MA1504 Monteringsanvisning Universalstege (Infästningsprofil) 130205
MA1505 Monteringsanvisning för glidskydd sida 1 och 2 130205
MA1506 Monteringsanvisning Takstege / brygga på distans sida 1 och 2 130222
MA1507 Monteringsanvisning Taksteg 130307
MA1508 Monteringsanvisning Villatakstege 130327

1600-1699 Fasadstegar

MA1601 Monteringsanvisning fasadstege 130226
MA1602 Monteringsanvisning tillbehör fasadstege 130226
MA1603 Monteringsanvisning tillbehör fasadstege utsv. handl. 121109
MA1604 Monteringsanvisning fasadstege justerbar konsol 130109
MA1605 Monteringsanvisning klätterhinder 130205
MA1606 Monteringsanvisning låsbar lucka 130205
MA1607 Monteringsanvisning fallstege 130205
MA1608 Monteringsanvisning vilplan 130227
MA1609 Monteringsanvisning Fällbar fasadstege sida 1 och 2 130306
MA1610 Monteringsanvisning fristående stege 130318
MA1611 Monteringsanvisning Förstärkning av Stege 131024
MA1612 Monteringsanvisning fästplatta till fasadstege 131111
MA1613 Monteringsanvisning Grind till stege 140103
MA1614 Monteringsanvisning fällbar ståplatta 140920

1700-1799 Skorstensprodukter

MA1701 Monteringsanvisning Skorstensband / Skorstensplattform 130109
2000-2099 Plattformar

MA2001 Monteringsanvisning skorstensplattform 2 sidor 130116
MA2002 Monteringsanvisning Plattform 130122
MA2003 Monteringsanvisning Stigbrygga sida 1 och 2 130318
MA2004 Monteringsanvisning EU-Brygga 141014

3000-3099 Räcke

MA3001 Monteringsanvisning universalräcke väggfäste 130109
MA3002 Monteringsanvisning universalräcke toppfäste 130109
MA3003 Monteringsanvisning hörnräcke sidofäste 130109
MA3004 Monteringsanvisning hörnräcke golvfäste 130205
MA3005 Monteringsanvisning räckestillbehör sida 1 och 2 130128
MA3006 Monteringsanvisning sparklist 130222
MA3010 Monteringsanvisning WeFlex-räcke 130205
MA3011 Monteringsanvisning WeFlex-räcke montage sida 131024

Monteringsanvisningar



, ,

Laster på skruv i vägg för fasadstege enligt SS 83 13 40 MA1001
�
Typ av infästning 

Konsol KS0150 med 2 skruvar till vägg 

Konsol KS0150 med 5 skruvar till vägg 

Konsol KS0150 + Fästplatta FP0300 

med 2 skruvar till vägg 

Konsol KS0150 + Fästplatta FP0300 

med 6 skruvar till vägg 

Konsol KS0300 med 2 skruvar till vägg 

Konsol KS0300 med 5 skruvar till vägg 

Konsol KS0300 + Fästplatta FP0300 

med 2 skruvar till vägg 

Konsol KS0300 + Fästplatta FP0300 

med 6 skruvar till vägg 

KS4570 med 2 skruv till vägg 

KS4570 + Fästplatta FP0300 med 2 

skruvar till vägg 

KS4570 + Fästplatta FP0300 med 6 

skruvar till vägg 

KS7010 med 2 skruv till vägg 

KS7010 + Fästplatta FP0300 med 2 

skruvar till vägg 

KS7010 + Fästplatta FP0300 med 6 

skruvar till vägg 

Dragkraft /skruv Tvärkraft /skruv 

3,5 kN 1,5 kN 

1,8 kN 0,6 kN 

1,3 kN 1,5 kN 

0,3 kN 0,5 kN 

7,3 kN 1,6 kN 

3,7 kN 0,6 kN 

2 7 kN 2,7 kN 1 6 kN 1,6 kN 

0,6 kN 0,5 kN 

4,8 kN 0,7 kN 

2,8 kN 0,7 kN 

0,7 kN 0,2 kN 

6,5 kN 0,7 kN 

3,8 kN 0,7 kN 

0,9 kN 0,2 kN 
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Laster på skruv i vägg för fällbar fasadstege enligt SS 83 13 40 MA1001
�

Typ av infästning Dragkraft /skruv Tvärkraft /skruv
�

Konsol FB0012 med 2 skruvar till vägg 2,1 kN 0,6 kN 

Konsol FB0012 + Fästplatta FP0300 

med 6 skruvar till vägg 
0,5 kN 0,2 kN 

Konsol FB0012 + Fästplatta FP0300 

med 12 skruvar till vägg 
0,1 kN 0,1 kN 

Ryggmonterad Fästplatta FP0300 med 

6 skruvar till vägg 
0,2 kN 0,2 kN 

Laster på skruv i vägg för plattform enligt EKS 8 

Typ av infästning Dragkraft /skruv Tvärkraft /skruv 

Konsol PK0700 med 3 skruv till vägg 1,7 kN 3,4 kN 

Konsol PK1000 med 3 skruv till väggKonsol PK1000 med 3 skruv till vägg 2,4 kN2,4 kN 3,5 kN3,5 kN 

Hängkonsol HK0700 med 2 skruv till 

vägg 
3,4 kN 5,5 kN 

Laster på skruv i vägg för ståplatta 

Typ av infästning Dragkraft /skruv Tvärkraft /skruv 

Ståplatta SP0400 med 2 M10 skruv till 

vägg
 2,5 kN 1,3 kN 

Ståplatta SP0400 med 6 M6 skruv till 

vägg
 0,9 kN 0,6 kN 
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Monteringsanvisning Fotplatta MA1004 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

Fotplattan skruvas på undertak av råspont min. 17mm eller plywood min. 12mm. 

Justera höjden på fästet så det 
passar mot takpannan. Se till så 
det blir en glipa på ca 2-3mm. 
Montera konsol till fäste med 2st 
M10x20 

Skruva fästet till undertaket med 
10st 6x35mm träskruv. OBS! 2st 
skruv i varje ände och resterande 
jämt fördelat över hålbilden. 
Använd skruvdragare med djup-
anslag så skruven inte går runt 
och mister greppet. 
 
OBS! Följ panntillverkarens råd 
om ev. urtag i pannan. 
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Monteringsanvisning justerbart läktfäste MA1005 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

Läkten skall vara dimension 45x70 mm i lägst hållfasthetsklass K12 och skruvad till varje 
takstol med varmförzinkad träskruv 125x6mm. 
 

 

Fästet anpassas i höjd mot underliggande 
takpanna, lämplig glipa 2-3mm Notera vilket 
hål som ska användas.  

Montering av takstege 
Montera sidoförskjutningsplåt och fästjärn till fästet 
med 3st M10x20 + mutter. Justera fästet så det 
passar mot takpannorna. Skruva sedan i 5st rost-
fria träskruv i bärläkten och dra åt bultarna. 

Skruva fast fästet med 5st rostfria träskruvar 
6x35 enl. bild. Bärläkten som håller läktfäs-
tet fästs till takstolarna med varmförzin-
kad träskruv 125x6.  
OBS! Följ panntillverkarens råd om ev. 
urtag i pannan. 

Montera ihop fästet med konsolens 
ogängade hål med 2st M10x20 i mot-
hållsplåten. 
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Monteringsanvisning Falsfäste MA1006 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

 

Montera falsfästet på ståndfalsen. 

Dubbelfalsad plåt, min tjocklek: Stålplåt 0,6mm Kopparplåt 0,6mm Zinkplåt 0,7mm Rostfri plåt 0,4mm 

Se till så tänderna på falsfästet  
greppar under falsens dubbelvik. 

Dra åt muttrarna med minst 30Nm 

Montera falsfästet på ståndfalsen. 

Se till så tänderna på klämbacken grep-
par under falsens dubbelvik. 

Dra upp falsfästet så det ligger an mot 
dubbelviket. Dra åt muttrarna med  
minst 30Nm 

30Nm 

30Nm 
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Monteringsanvisning Fästplatta MA1007 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

 

Montera fästjärnet till fästplattan med  
vagnsbult M10x30 + mutter. 

Justera fästplatta och fästjärn till takpannans dal 
och skruva åt med 10st 6x35 träskruv.  
Använd skruvdragare med djupanslag så 
skruven inte går runt och mister greppet. 
OBS! Följ panntillverkarens råd om ev. urtag 
i pannan. 

Placera 2st M10 vagnsbult i de yttre hålen på fästplattan innan du skruvar fast den med 10st 6x35 
träskruv. Använd skruvdragare med djupanslag så skruven inte går runt och mister greppet 

Lägg över laglapp och smält samman. Alterna-
tivt använd ”Icopal taklim” eller annan lämplig 
tätmassa. 

Montera konsol med gummibrickor mel-
lan konsol och takpapp. Dra åt med 2st 
M10 mutter. 

Montage på panntak. 

Montage på släta tak. 
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Monteringsanvisning Tätplåt sida 1 (Bitumentak)  MA1008 

Industrivägen 1 

523 90 Ulricehamn 

info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 

Fax. 0321-167 10 

www.welandstal.se 

Godkänt för papptak enligt min. funktionskrav 121 oberoende av underlaget 

Förhöjd tätplåt Slät tätplåt 
med 2 st M10vagnsbult. 

Börja med att lägga ut en bit papp som är 
större än tätplåten, med undersidan upp. 

Skruva tätplåten med minst 4st hylsor och 
skruv till underliggande vågtopp i takplåten. 
 
Vid montage av distans för stege eller 
brygga vrids tätplåten 90 grader. 

Skär ut hål för bula/vagnsbult och täck över med hel 
våd takpapp. Alt. på befintlig täckning laglapp min 
0,9x0,9m. Värm takpappen så den smälter ihop ge-
nom perforeringen med underliggande papp. 

Montera fäste med 2st bult M10x20 +  
gummibrickor. Bulten dras åt tills gummibrickan 
pressats ihop något. 

Montera fäste med 2st mutter M10+  
gummibrickor. Muttern dras åt tills gummi-
brickan pressats ihop något. 
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Monteringsanvisning Tätplåt sida 2 (Takduk) MA1008 

Industrivägen 1 

523 90 Ulricehamn 

info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 

Fax. 0321-167 10 

www.welandstal.se 

Godkänt för 1,2mm takduk enligt min. funktionskrav 121 oberoende av underlaget 

Skär ut en laglapp med hål för vagnsbulten. 
Min tjocklek 1,2mm och som täcker min 
50mm runt om tätplåten.  
Helsvetsa hela laglappen runt om. 

Montera fästet med M10 mutter +  
gummibricka under konsolen. Muttern 
dras åt tills gummibrickan pressats 
ihop något. 

Slät tätplåt 
med 2 st M10vagnsbult. 

Skruva tätplåten direkt på takduken med minst 4st  hylsor och skruv 
till underliggande vågtopp i takplåten. Vid montage av distans för 
stege eller brygga vrids tätplåten 90 grader. 



Monteringsanvisning Infästningsprofil / Infästningsplåt MA1009 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

   Infästningsprofil      Infästningsplåt 

Montera konsolen till infästningsprofilen 
med 2st vagnsbult M10x30 + mutter. 

Montera konsolen till infästningsprofilen med bult 
2st M10x20 + mutter. 

Skruva sedan infästningsprofilen mot  takplåtens 
rygg med 10st 6,3x19 självgängande plåtskruv.  
Om plåten är 0,7mm eller tjockare kan sjävbor-
rande 5,5x22mm skruv användas. 

Borra hål för bygelbultarna och trä genom hålen och 
trä på gummibrickor. 

Luftfickan upptill, mellan plåt och profil, kan 
fyllas med tätningsmassa.  

Montera sedan infästningsplåten med 4st mutter. 

Max avstånd mellan fästen 1200mm 
Min plåttjocklek: 0,5mm 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning vridbart falsfäste MA1010
 

Montera falsfästet kring falsen. OBS! Glöm ej bulten till falsstödet. Montera därefter falsstödet 
mot falsfästet i de hålen som ligger i plattans centrumlinje. 

Konsolen monteras i de hål som passar bäst för att få den parallell med övriga konsoler.
 
ÖB3000 monteras sedan med tillhörande bult för att få den i våg. OBS! Vid montage i de övre hålen
 
måste underdelen kapas. Bryggorna monteras slutligen.
 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
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Monteringsanvisning Skifferfäste MA1011
 

Skifferfästet ersätter skifferplattan. Skifferfästet passas in och hål för 
infästning borras. Skifferfästet bultas till motlägg med försänkt M10x60 

Försänkt M10x60 

Konsolen bultas till skifferfäste med 2st M10x20 + mut
ter. 

Försänkt M10x60 

Försänkt M10x35 

Motlägget monteras i takfallets riktning. 

Distansen bultas till skifferfäste med försänkt M10x35. Brickor läggs mellan distans och skiffer
fäste för att ta upp höjdskillnad mot intilliggande skifferplattor. 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
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Monteringsanvisning Snabbfäste / Motlägg	 MA1012
 

Snabbfäste 

Borra två 23mm hål för snabbfästet	 Trä gummikonan på monteringsverktyget och skruva 
på snabbfästet. Stick sedan ner snabbfästet i hålet och 
se till att vippan slår runt. 

Dra upp vippan mot undertaket och tryck fast gum
mikonan i hålet. Skruva loss monteringsverktyget. Skruva fast konsolen med 2st M10 
OBS! spåret i bulten skall ligga tvärs brädornas muttrar. 
riktning. 

Borra två 11mm hål för bulten. 

Motlägg 

Placera motlägget på undersidan av taket och kon
solen på ovansidan. Skruva fast med 2st M10x60mm 
+ gummibricka och mutter. 

Industrivägen 1 info@welandstal.se 
523 90 Ulricehamn Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning montage genom panna sida 1 MA1013
 

Lås fast gängstängerna till fotplattan med dubb- Skruva fotplattan till undertaket med 10st 
la muttrar. Längden på gängstången anpassas 6x35mm träskruv. OBS! 2st skruv i varje ände 
efter läkt och profilhöjd. och resterande jämt fördelat över hålbilden. An

vänd skruvdragare med djupanslag så skru
ven inte går runt och mister greppet. 

Borra hål i pannan och montera med gummi
brickor och täckbricka i botten. Dra fast konso
len med muttrar på över och under sida. Tryck
et mot pannan regleras med muttern ovanpå 
täckbrickan. 

Montage i tvärsnitt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
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Monteringsanvisning montage genom panna sida 2 MA1013
 

Lås fast gängstången till fotplattan med dubb- Skruva fotplattan till undertaket med 10st 6x35mm 
la muttrar. Längden på gängstången anpas- träskruv. OBS! 2st skruv i varje ände och resteran
sas efter läkt och profilhöjd. de jämt fördelat över hålbilden. Använd skruv

dragare med djupanslag så skruven inte går 
runt och mister greppet. 

Klistra gummilist på undersidan och montera di
stansen med gummibricka och mutter. 

Montage i tvärsnitt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning sinuskorrigerad fibercement sida 1 MA1014
 

Montage med fotplatta på råspont 

Lås fast gängstängerna till fotplattan med dubb
la M10 muttrar. Längden på gängstången anpas
sas efter läkt och profilhöjd. 

Borra hål för genomföring och täta kring hålet 
med tätmassa. Montera stödplåten och dra fast 
med muttrar på över och undersida. 

Skruva fotplattan till undertaket med 10st 
6x35mm träskruv. OBS! 2st skruv i varje ände 
och resterande jämt fördelat över hålbilden. An
vänd skruvdragare med djupanslag så skru
ven inte går runt och mister greppet.  

Montage i tvärsnitt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning sinuskorrigerad fibercement sida 2 MA1014
 

Montage med läktfäste på bärläkt 45x70mm 

Montera läktfästet till bärläkten med 5st träskruv 
6x35mm. Läkten skall vara 45x70mm och en ex-
tra läkt placeras ut som upplag för läktfästet. 

Borra hål för genomföring och täta kring hålet 
med tätmassa. Montera stödplåten och dra fast 
med muttrar på över och undersida. 

Lås fast gängstängerna till läktfästet med 
dubbla muttrar. Längden på gängstången 
anpassas efter läkt och profilhöjd. 

Montage i tvärsnitt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
info@welandstal.se www.welandstal.se 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning sinuskorrigerad fibercement sida 3 MA1014
 

Montage av distans med fotplatta/läktfäste 

Montera gängstång och infästning enligt föregå
ende sidor. 

Borra hål för genomföring och täta kring hålet 
med tätmassa. Montera infästningsprofilen till 
gängstängerna med mutter på båda sidorna. 

Klistra gummilist på undersidan och montera distan
sen med vagnsbult M10x30 + mutter. 

Montage i tvärsnitt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning Infästningsprofil Universal MA1015 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
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Placera konsolen mot plåtens profiltopp  
och precis vid profilens nederkant.  
Skruva fast med 10st självgängande 
plåtskruv 6,3x19mm. Om plåttjockleken 
överstiger 0,7mm får skruv med borr-
spets användas. 
OBS! Använd momentjustering på  
skruvdragaren så skruven inte mis-
ter greppet i plåten.  

Korrugerad plåt 

Placera konsolen mot plåtens profil-
topp. Skruva fast med 10st självgäng-
ande plåtskruv 6,3x19mm. Om plåt-
tjockleken överstiger 0,7mm får skruv 
med borrspets användas. 
OBS! Använd momentjustering på  
skruvdragaren så skruven inte mis-
ter greppet i plåten. 
 
 

OBS! Konsolerna monteras alltid i dubbel plåt över skarv. Avstånd mellan 
konsoler: c/c 900 - 1100 mm (plåten styr). Om yttersta fästet monteras i enkel-
plåt är max avstånd = halva c/c måttet. Godkänd att använda på minst 0,4 mm 
stålplåt alternativt 0,5 mm aluminiumplåt.  

Pannprofilerad plåt 
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Monteringsanvisning Falsfäste Klicktak MA1016 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 
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Falsfästet är förmonterat för att passa på plåt lagd  
från höger. Om så inte är fallet låsas klämbackar-
na och monteras mot andra sidan. Klämbackarna 
skall vara på den sidan plåtens omslag finns. 
Montera fästet på falsen. 

Dra åt muttrarna med minst 40Nm 

Se till så klämbacken får tag under falskanten 

40Nm 

Montera fästet på falsen Dra åt muttrarna med minst 40Nm 

Se till så klämbacken får tag under falskanten 
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Monteringsanvisning nock– takfotsräcke / 3-rörs MA1101
 

Montering av fästet mot tak sker enligt separat monteringsanvisning. Max avstånd 1200mm 

Nockräcke / Takfotsräcke 

Montera rörlåsningen mot konsolen med M0x20 
bult + mutter. Låsning monteras på yttersida av 
första och sista konsolen på varje sträcka. 

Skarvning av rör 

Räckesrören skjuts i varandra och låses 
med M8x40 bult + mutter. 

Röret skjuts genom hålet (max utstick: 
300mm) och låses med 1st 5,5x25 själv-
borrande skruv. 

Vid montage av 90° rörböj (ej obligatoriskt)  
Låses med M8x40 bult + mutter. 

Snörasskydd med 3 rör 

3-rörslåsningen skjuts på och låses med 3 st 5,5x25 självborrande skruv. Låsning monteras 
på yttersida av första och sista konsolen på varje sträcka. Max utstick på rören 300 mm. 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning Snörasskydd MA1201 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 
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Snörasskydd av Profildurk Snörasskydd av Gallerdurk 

Profildurken monteras med M10 bult + mutter + 
klammer mot fästet. Max överhäng 300 mm. 
Justera gallret ner mot taket för mindre glipa. 

Gallerdurken monteras med J-krok M8 + mut-
ter mot fästet. Max överhäng 300 mm. 

Israsgallren skjuts ihop och monteras 
med skarvbeslag och 4st M10x20 bult + 
mutter. 

Montering av fästet sker enligt tillhörande monteringsanvisning. Max avstånd mellan fästena 
1200 mm. 

Profildurken överlappsskarvas 
och skruvas med 2st M10x20 
bult + mutter . 

Gallerdurken skjuts ihop och skru-
vas med 2st M10 bult + mutter  
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Monteringsanvisning Israsskydd MA1202 
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Kroka först i den övre kroken och vik sedan ner 
hela snöstoppen så den undre kroken klickar fast 
i underdelen av profildurken. 

Se till så båda krokarna håller om 
kanterna på gallret. 

Israsskyddet monteras i varje profildal på pan-
nan / takplåten alternativt max c/c 200mm på 
släta tak. Rätt monterad förhindrar israsskyddet 
att snö och is kanar under snörasgallret. 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning Snörasskydd- tillsats MA1203
 

Typ 2, 4 och 6 (smideskonsoler) Typ 3 och 5 (plåtkonsoler)
 
Tillsatskonsolen hängs på befintligt rör. Konso- Tillsatskonsolen hängs på befintligt rör.  Kon
len låses fast med 1st J-krok M8x40 + mutter solen låses fast med 1st M10x20 + mutter och
 
mot befintlig konsol. klämbricka mot befintlig konsol.
 

Profildurken monteras med 1st M10x20 
+ mutter och klammer . Max överhäng: 
300 mm 

Profildurken 
överlappsskarvas 
och skruvas med 2st 
M10x20 bult+mutter. 

Israsgallren skjuts ihop och monteras med skarvbeslag och 4st M10x20 bult + mutter. 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
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Monteringsanvisning Ränndalsplåt MA1204
 

Ränndalsplåten tillverkas på beställning. Ange taklutning, djup och höjd på ränndalen. 

Skjut ihop snörasgallren så de passar in med ränndalsplåten. 

Skruva samman med 4st bult M10x20 + mutter 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60
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Monteringsanvisning takbrygga MA1301
 

Montering av fästet sker enligt tillhörande monteringsanvisning. Max avstånd mellan fästena 
1200 mm. 

Justera in bryggfästets överdel efter taklut
ningen till vågrätt läge och lås med 2st bult 
M10x20 + mutter. 

Bryggan bultas mot bryggfästets överdel med 
2st bult M10x20. Max överhäng: 300 mm. 

Bryggan Stagas med minst 1 stag per sam
manhängande bryggsträcka. 2st bult M10x20 

Bryggan skarvas genom överlappning (minst en 
vågtopp). Bultarna skruvas med ett håls förskju
ning 2st bult M10x20 + mutter.. Minst två fästen 
på vardera sida skarven krävs. + mutter. 
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Monteringsanvisning hörnbeslag brygga MA1302
 

M10x20 

Passa in bryggorna. OBS! Max 300 mm överhäng insida brygga från sista fästet, 
minst 2 st fästen per bryggmodul. Montera ihop bryggorna med 2st bult M10x20 och 
flänsmutter. 

M10 Flänsmutter 

Max 300 mm 
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Monteringsanvisning Skyddsräcke runt lucka MA1401 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

. 

Skyddsräcket monteras vid takluckor, takfönster, lanterniner med mera. 

Placera ut konsolerna kring fönstret/luckan. 
Är avståndet mellan konsolerna mer än 
1200mm skall mittståndare användas. 

Montera hörnståndarna med 2st U-byglar + 
muttrar. Mät upp längden på röret och kapa.  

Montera röret i hylsorna och dra i 2st 5,5x22 
självborrande skruv/stolpe. 

Kapa rören vid avslutningsståndarna. 

Montera avslutningsståndarna och för rören ge-
nom hylsorna och dra i dra i 2st 5,5x22 självbor-
rande skruv/stolpe. 

Montera fästet enligt tillhörande monteringsanvisning. Max avstånd mellan fästena 1500 mm. 
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Monteringsanvisning skyddsräcke MA1402
 

Knacka i plastpluggen i toppen. 

Montage direkt mot tätplåt. 
Tätplåten monteras i förväg enligt gällande monte
ringsanvisning på taket. Montera därefter bryggstån
daren med 2st M10 bultar och gummibrickor. 

Montage till brygga. 
Bryggräcket monteras mot undersidan med 
2st M10x20 bult + mutter. Stödstaget monte-
ras med 1st M10x20 bult + mutter och själv
borrande staps. 1 stag / sträcka. 

Montage till  stege. 
Räcket monteras med 2st fästvinklar och 4st 
M10 bult med mutter. 

Skjut i räckesrören i hålen och lås rören med själv
borrande skruv i vardera hål. Räckesrören skjuts i 
varandra och låses med M8x40 bult + mutter. 

Avslutningsbygeln fästs med två stycken U 
-byglar och 4st M8 mutter mot räckesrören. 
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Monteringsanvisning taksteg för plåttak MA1501
 

Takstegen är godkända att användas då fasadhöjden ej överstiger 4 m. Takplåten skall vara 
minst 0,5 mm stålplåt eller 0,6 mm aluminiumplåt. Takstegen måste monteras rakt ovanför var
andra. 

Takstegen skruvas till takplåten med 4 st rostfria självgängande skruvar Ø6,3. Om stålplåten är 
0,7mm eller tjockare kan självborrande skruv användas. Takstegen är utformade med två gång-
ytor för att passa olika taklutningar. Bred stegyta upptill taklutning ca 35 grader däröver rekom
menderar vi att steget vänds. Steget är anpassat för användning upptill 55 grader. 
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Monteringsanvisning Universalstege (falsfäste) MA1502
 

Skruva fast stegytorna till sidostyckena. Använd mittenhålen på stegytan (c/c 360 mm mellan si
dostyckena) . Stegskarv monteras omlott. Använd bult M10x20 och flänsmutter M10. 

Se till att klackarna på falsfästet 
hamnar under ståndfalsen. Åt
dragningsmoment min 20 Nm. 
Max 2,5 m mellan infästningar. 
Skruva tvärstag till falsfäste och 
stegen med bult M10x20 och 
flänsmutter M10. 
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Monteringsanvisning Universalstege (fästjärn) MA1503 

Industrivägen 1 
523 90 Ulricehamn 
info@welandstal.se 

Tel. 0321-261 60 
Fax. 0321-167 10 
www.welandstal.se 

Justera stegens bredd så den passar i panndalen (C/C 300,360 eller 400 mm). Skruva fast stegy-
torna till sidostyckena. Stegskarv monteras omlott. Använd bult M10x20 och flänsmutter M10.  

 

Montera fästjärnet mot fästplattan. 
Placera fästplattan under bärläkten 
och justera så fästjärnet kommer 
rätt mot takpannorna. Skruva fast 
fästplattan med 10 st. träskruvar 
6x35. OBS! 2 st. i varje ände och 
övriga 6 skruvar fördelas jämnt 
över fästplattan. Använd skruvdra-
gare med djupanslag så att 
skruven inte går runt och mister 
greppet i träet.  
OBS! Följ panntillverkarens råd 
om ev. urtag i pannan. 

Infästning upptill och nertill med 
max 5 m mellan infästningar. 
Skruva stegen till fästjärn med 
vagnsbult M10x30 och fläns-
mutter M10. 

R
e

v
. 

D
a

tu
m

 1
4

1
1

0
5
 



Monteringsanvisning Universalstege (Infästningsprofil) MA1504
 

Skruva fast stegytorna till sidostyckena. Använd mittenhålen på stegytan (c/c 360 mm mellan si
dostyckena). Stegskarv monteras omlott. Använd bult M10x20 och flänsmutter M10. 

Skruva tvärstag till infästnings
profil med bult M10x30 vagns
bult och flänsmutter M10. 
Infästningsprofilen skruvas till 
takplåten med 5 st 6,3x19 mm 
självgängande skruv. Takplå
ten skall vara minst 0,5 mm 
stålplåt. Om plåten är 0,7 mm 
eller tjockare kan självborran
de skruv 5,5x22 användas. 
Minst 2 tvärstag monteras till 
varje stege. 

Skruva stegen till det 
monterade tvärstaget. 
Varje sammanhängande 
stege fästes till taket upp
till och nertill. 
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Monteringsanvisning för glidskydd sida 1 MA1505
 

Falsfäste på bandtäckning IP-profil på plåttak 

Tätplåt på papptak Fotplatta skruvad i råspont på tegeltak 

Glidskydden kan monteras på flera olika sätt. Med fördel monterat på någon av våra infästningar 
(infästningarna monteras enligt tillhörande monteringsanvisning). Montaget skall klara en belast-
ning på 100kg i alla riktningar. Glidskyddet justeras in så det passar mot eventuell hängränna och 
så stegen kan krokas utan störning. Vid behov bryts/bockas glidskyddet för bättre passform mot 
tak och hängränna. 
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Monteringsanvisning för glidskydd sida 2 MA1505
 

Direktmonterat i plåt eller råspont. Minst 5st Direktmontage vid avsaknad av hängränna. 
5mm skruv Minst 4st 5mm skruv. 

WG1000 monterat direkt i råsponten med 4st 
5mm träskruv. 

WG1000 Monterat med genomgående M10 
bult och mutter. 
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Monteringsanvisning Takstege/Takbrygga på distans sida 1 MA1506 
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Glöm inte att fästa gummilisterna under distansen för att undvika skav. 

Montera fästjärnet till fästplåten och  
skruva mot undertaket med 10st 6x35 
träskruv. 

Montera falsfästet på takfalsen och dra åt 
klämbacken med min 20Nm. Klämbacken 
skall greppa runt den dubbelvikta kanten. 

Montera infästningsprofilerna på tak-
plåtens topp med 5st 6,3x19mm plåt-
skruv per fäste. 

Montera distans mot tätplåt med 2st M10 
bult + 2st gummibrickor. Se monterings-
anvisning för tätplåt. 

Fästjärn monteras till  
undersida distans med 
1st M10x30 vagnsbult + 
mutter 

Falsfäste monteras 
till distans med 1st 
M10x20 + mutter 

1 alt 2st infästningsprofiler  
monteras till distans med 1st 
M10x30 vagnsbult + mutter 

Max avstånd mellan distanser 2m 
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Monteringsanvisning Takstege/Takbrygga på distans sida 2 MA1506 
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Montera stegen mot distansen med  
stegkrokar och 2st M10x20. 

Glidskydd. Monteras så att den lösa ste-
gens stegpinne kan haka i kroken och att 
båda stegsidor vilar mot hängränna/takkant. 
Använd 1st M10x20 + mutter 

Stegskarv. Monteras med skarvbeslag och 
skruvförband. 4st M10x20 + mutter / skarvplåt. 
Bult monteras inifrån. 

Trappsteg. Krokas på stegpinnen och låses 
med 2st M10x20 + mutter. Taklutning: 8° till 35° 

Montera takbryggan mot distansen med 2st 
bult M10x20. OBS! Exakt avstånd infäst-
ning c/c 1190 mm (delning 35). 

Bryggan skarvas genom överlappning (minst 
en vågtopp). 2st bult M10x20 + mutter  skru-
vas diagonalt. Minst två fästen på  vardera 
sida skarv krävs.  

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning Taksteg MA1507
 

Generella krav för taksteg 
Bärläkt av virke minst 25x38mm (1”) lägst sort. V. Spikas med varmförzinkad trådspik minst 75 x 
2,8 mm. Bärläkt ska ha hel upplagskant och får inte ha försvagande kvistar och får inte vara 
skarvad över infästning. 

Taksteg får inte monteras i sektion där bärläkten avslutas eller skarvas. Takstegen måste monte
ras rakt ovanför varandra. Maximalt tillåten fasadhöjd är 4m. Maximalt tillåten taklutning är 45 

Montera glidskyddet vid takfoten med 
4st träskruv eller 2st genomgående bult. 
Placeras vid sidan av om takstegen. 

Lägg ut nästa rad med pannor och upprepa 
föregående procedur.  

Haka på stegen runt takpanna och bärläkt. 
Tryck till så stegen sitter fast ordentligt. 
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Monteringsanvisning Villatakstege MA1508
 

Bulta fästjärnet mot fästplattan. Montera takstegen till fästjärnen med 
Placera fästplattan under bärläkten och 2st M10x20 + mutter. Max avstånd 
justera in fästjärnet till panndalen. mellan infästningar är 5m. 
Skruva fast med 10st träskruv. 

Snabbfäste 
Borra hål genom och förankra med 
snabbfästet. OBS! Gummibrickor läggs 
mellan stege och takyta. 

Genomgående bult 
Borra hål genom och förankra med 
genomgående bult med motlägg. 
OBS! Gummibrickor läggs mellan 
stege och takyta. 

Stegar skarvas med bultförband 
2st M10x20 + mutter. 
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Monteringsanvisning Fasadstege MA1601
 

600 

400 

Montera översta konsolparet med lämpligt 
bultmaterial. Se MA1001 Belastningstabell 
för mer info. 

Montera stegen till de översta konsolparet med 
2st M10x20 + mutter och se till så översta pin-
nen hamnar minst 30mm över takkanten. 
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Montera resterande konsoler med 
max c/c avstånd på 2500mm 
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Montera eventuella handledare 
med 2st M10x60 bult + mutter/ 
handledare. 

Plastlock 

Skarva stegen med skarvplåt och 4st 
M10x20 bult + mutter. 



Monteringsanvisning tillbehör fasadstege MA1602 
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Montera handledarna till  
stegen med 4st 
M10x60bult + mutter. 

Vid skyddskorg, börja längst 
upp och montera skyddskorgs-
bygeln mot insida handledare 
med 2st M10x60 + mutter. 
Skyddskorgen bygger 650mm.  

Montera skyddskorgssatsen med  
M10x20 bult + mutter. Justera 
skyddskorgsbygeln vågrät. 

Fortsätt montera skyddskorgsbyglar och skyddskorgs-
satser till önskad längd.  

Ståplattan krokas på översta steg-
pinnen och bultas mot stegsidan 
med 2st M10x20 + mutter i vågrätt 
läge. 
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Monteringsanvisning tillbehör fasadstege MA1603
 

Montera handledarna med 
2st M10x60mm bult och mut-
ter. Om så önskas träs hand
ledarbågarna i toppen på rö
ret och låses mot stolpen 
med självborrande skruv 

Om skyddskorg krävs, börja 
längst upp och montera 
skyddskorgsbygeln mot insi
da handledare. Byglarna 
vidgas för hand för bästa 
passform. 

Montera skyddskorgssatsen med 
M10x20 bult och mutter. Justera 
skyddskorgsbygeln vågrät. 

5,5x22mm. 
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Skyddskorgsbygel nr.2 ovanifrån monteras på utsi
dan av handledarna. Fortsätt montera skyddskorgs-
byglar och skyddskorgssatser till önskad längd. 
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Min 70° 

Ståplattan krokas på översta steg
pinnen och bultas mot stegsidan i 
vågrätt läge med 2st M10x60 och 
mutter 
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Monteringsanvisning fasadstege justerbar konsol MA1604
 

Avstånd 

Montera de översta väggfästena först. Bestäm lämplig längd på konsolen och mät avståndet mel-
lan infästningshålen. Snedstaget monteras i samma hål som stegsidan och till näst innersta hålet 
på konsolen med 4st M10x20 + mutter. Till vägg används max M12 bult anpassad för väggkon
struktion . För information om utdragslaster se MA1001 

Avstånd 

Montera övriga konsoler till stegen med 4st 
M10x20 + mutter. Max avstånd mellan konsoler: 
2500mm. Snedsträvorna monteras korsvis. 

Vid behov skarvas stegarna med tillhöran
de skarvsats och 8st M10x20 + mutter. 

Lyft upp stegen och montera i de översta 
konsolerna. 

Bulta sedan alla väggfästen till fasaden med 
lämpligt bultmaterial. 
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Monteringsanvisning klätterhinder MA1605
 

Börja med att sätta ihop vinklarna till de två gångjärnen. Montera sedan dessa på dörrplåten. 

Montera därefter klätterhindret på stegen. Slutligen monteras vinklarna till stege och dörrplåt för 
hänglås. Komplett sats består av: 1st dörrplåt, 6st fästvinklar, 11st vagnsbult M10x30mm, 2st 
brickor M10, 11st låsmutter M10. 
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Monteringsanvisning låsbar lucka MA1606
 

Gångjärnsfäste bultas till hål i skyddskorgsbygeln med befintlig bult och mut
ter. Luckan monteras normalt på nedersta skyddskorgsbygeln men kan mon
teras längre upp i långa stegar som vilplan. 

Luckan monteras till gängstångsfäste med M10 
gångstång och låsmutter. Luckan kan låsas med 
hänglås. 
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Monteringsanvisning: Fallstege MA1607
 

600 

I nedsläppt läge ska ste
garna överlappa varandra. 

Montera stegbeslagen på den fasta stegen. 
Längst ner monteras två beslag c/c 300mm. An
vänd bult M10x20 + mutter. 

Montera gummistoppar med 2st M10x40 
+ stor bricka + mutter i nederänden på 
den lösa stegen och skjut i. Vid skarvad 
stege är det viktigt att den blir rak. 

Montera låsningen med hjälp av 
U-bygeln och kroka fast stegen 
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Monteringsanvisning Vilplan MA1608
 

600 

Börja montera stegar och skyddskorgar 
uppifrån och ner för att montaget ska passa 
hela vägen. Den totala längden på stegen 
kan justeras i överlappningen. 

Stegarna ska överlappa varandra med ca 2,1m. 
Skruva ihop konsolstagen och montera på stege 
med 6st M10x20 + mutter. 

9
0
0
 

Fäst gallerdurken mot konsolerna med 4st J-
krokar M8x40 + mutter. 

Montera skyddsbågarna tillsammans med 
horisontaljärnen på stegarna. Använd 4st 
M10x20 + mutter. Montera vertikaljärnen mellan bågarna och till an

slutande skyddskorgar med M10x20 + mutter. 
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Monteringsanvisning Fällbar fasadstege sida 1 MA1609
 

Montera en stegprofil mellan 
stegskarvarna med 2st 
M8x50 + låsmutter. 

Vid mer än 1 modul skarvas 
stegarna ihop med 2st profi
ler och 4st M8 vagnsbult + 
mutter. 

Montera låslocket längst upp på 
stegen med 1st M8x70 + mutter. 

Montera fjädern i framkant på 
Trä vajern i låslocket. Anpassa längden och fäst locket och till ryggprofilen. 

vajern längre ner på stegsidan. 

C
a
 9

0
0

m
m

 

OBS! Funktionskontrollera. 

43mm 

Häng upp stegen i översta vinkel
paret med bult M10x60 + mutter. 

Skruva översta vinkelparet till väggen. Vinklar- och loda in. Montera därefter res

na går att vända för att kompensera ojämnheter terande vinkelpar. 

i vägg. Se MA1001 för skruvlaster. 
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Monteringsanvisning Fällbar fasadstege sida 2 MA1609
 

Alternativt monteringssätt. Förankring direkt mot vägg utan fästvinklar 

Förankra första infästningspunkten i väg
gen. Använd lämpligt bultmaterial. Se 
MA1001 för skruvlaster 

Häng upp stegen i 
översta fästpunkten och 
loda in. Förankra sedan 
stegen i resterande 
Infästningshål. 

För att låslocket skall gå fritt krävs 15mm mel
lan vägg och stege. Till detta eller vid ojämna 
väggar kan shimsbrickor användas. 

5mm 

C
a
 9

0
0
m

m
 

M
a

x
 1

2
0

0
m

m
 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
info@welandstal.se www.welandstal.se 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning fristående stege MA1610
 

Rund skorsten Rektangulär skorsten 
Centrera stegen mot skorstenen. Montera fäst- Skruva fästplatta till skorsten med 6 st självbor
järnet till skorstenssvep. Montera fästen samt rande skruv 6,3x19 per fäste. Montera fästen 
stag med M10x20. samt stag. Centrera stegen mot skorstenen. 

Montera takfästen enligt separata monterings anvisning
ar. Stödskenor justeras till takfästen så att stegen står 
stadigt. Hål Ø11 sammborras för låsning av stödskenor. 
Justera så att stegplattan hamnar horisontellt. Stegen 
kan luta max. 20°. 

Stegen låses till gängstång M10 med 4 muttrar. 

Stödstängerna justeras 
mot konsolen med vinklar 
och M10 bult. 
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Monteringsanvisning Förstärkning av Stege MA1611 
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Montera förstärkningen 
från stegens baksida. 
Se till så ev. konsol får 
plats ovanför. 
 
Förstärkningen läggs 
utanpå skyddskorgs-
byglarna. 

Förstärkningen skruvas 
med 5st bult+mutter per 
sektion. 
 
 
Stegskarvar bultas med 
4st bult+mutter per 
skarv 

Nästa sektion knackas 
på plats med hjälp av 
klubb eller dyl. och bul-
tas fast på samma vis. 

Montera så många  
sektioner som behövs, 
på båda stegsidorna, för 
att förstärka hela  
stegen och kapa  
nedersta vid behov. 



Monteringsanvisning fästplatta till fasadstege MA1612 
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Montera konsolerna mot fästplattorna  
med två M10x20 bult + mutter. 

Montera de justerbara konsolerna 
mot fästplattorna med två M10x20 
bult och mutter. 

Skruva fästplattorna till väggen med minst 
6st skruv, varav 4st i övre delen. Skruven 
dimensioneras efter följande. 
Dragkraft 0,6 kN 
Tvärkraft 0,5 kN 
 

Skruva fästplattorna till väggen med minst 
6st skruv, varav 4st i övre delen. Skruven 
dimensioneras efter följande. 
Dragkraft 0,6 kN 
Tvärkraft 0,5 kN 
  
 

Fästplattan är kan att användas mot plåt, trä och andra fasadmaterial   
där det är lämpligt att sprida ut infästningspunkterna. 

400mm 
400mm 



Monteringsanvisning Grind till stege MA1613 
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OBS! Beroende på typ av 
handledare monteras grind-
bågen stående eller  liggan-
de. Montera gångjärnen till 
grindbågen. Använd 4st 
5x22mm självborrande 
skruv i de förgjorda hålen. 
 

Montera grinden till hand- 
ledaren med 4st 5x22mm 
självborrande skruv i lämp-
lig höjd. Grinden skall i 
stängt läge ligga an mot 
handledaren. 
 

Om grinden ska förses 
med låsöron för hänglås 
monteras dessa med  
4st 5x22mm självborrande 
skruv till handledare och 
grind. 



Monteringsanvisning Fällbar ståplatta MA1614 
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Dubbla ståplattor 

Montera ihop ståplattorna, stödrör och hylsa. 
Häng in delarna från baksidan på stegen. 

Stödröret bultas i stegen med genomgående 
M10 gängstång och mutter på var sida. 

Montera ståplattan till stegen med 
M10x20 bult och låsmutter. 

Enkel ståplatta 



Monteringsanvisning Skorstensband/Skorstensplattform MA1701
 

Bult M10x60 helgängad + mutter 

Vagnsbult M10x30 + mutter 

Sätt öra mot lämpligt hål i motstående band. Justera in så bult och mutter precis får tag mellan öra 
och band. 2st Band kan monteras omlott vid längre sträckor (max längd 2200mm). Glöm ej vagns
bultarna på baksidan. Montera konsolen med stegen och sedan mot skorstensbandet. Drag åt, 
kapa bort ev. överhäng, kallgalva. 

Montera konsolerna mot skorstensbandet och dra fast plattformen med tillhörande bultsats. Ev. 

Montagetips! Ta hjälp av plåtband för att hålla 
skorstensbanden på plats medan du skruvar åt. 

räcke monteras enligt separat monteringsanvisning. 
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Monteringsanvisning skorstensplattform sida 1 MA2001 

Skorstensplattformen är inställbar för taklutning 27-50 grader, skorstenshöjd 1100-1700 mm och 
skorstensbredd max 670 mm. 

Montera distansskenan med lämplig infäst
ning enl. separat monteringsanvisning. Juste
ra bryggans längd, lås med 4 st M10x20. 

M10x20 
Låsmutter 

Justera längden på stödbenen för att nå 
rätt höjd mot skorstenen. 

M10x20 
Låsmutter 
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Montera stödben och skena till bryggan. 
Justera vinkelstöden efter skorstensbred
den. 

Anpassa längden på wiren så benen 
står stadigt med sträckt wire. Wiren träs 
genom bryggan och låses i stödbenen. 



Monteringsanvisning skorstensplattform sida 2 MA2001
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Monteringsanvisning Plattform MA2002
 

Skruva räckesfästena mot plattformen med 2st 
M10x20 + mutter, trä sedan räckena på infästningen 
och dra åt låsningen. OBS! Glöm ej att sätta i lås
ningen i räckesrören innan! 

Plattformen kan även monteras med 
Montera konsolerna på väggen med genomgåen

hängstag eller kombination hängstag/ 
de bult eller expander M12. Plattformen monteras 

konsol. 
med 4st M10x20 + mutter. Varje gallerdurk skru
vas i plattformen med 4st M8 J-krok + mutter. 

Montera slutligen hörnkopplingar.
 
Ev. sparklist monteras med självborrande
 
skruv.
 

Vid anslutande 
stege anpassas 
skyddskorgen så 
ryggbågen kopp
las till räcket 
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Monteringsanvisning Stigbrygga sida 1 MA2003
 

Börja med att montera det övre konsolparet Montera därefter den nedre raden med 
med rör och låsningar. Använd mittenhålet. konsoler. Beroende på taklutningen monteras 
Följ separat monteringsanvisning för konsol röret i olika hål men med fördel så nära taket 
och infästning. som möjligt. 

Plattformens bakkant bultas direkt mot det 

övre röret med U-byglar. 

Hål borras i plattformen. 

Min avstånd till pannorna är 30mm
 

Plattformens framkant bärs upp av rörståndare 
som träs på det nedre röret och bultas till platt
formen med U-byglar. Hål borras i plattformen. 
Rörståndarna låses med självborrande skruv. 

Sträva efter att få rörståndaren och konsolen 
i linje med varandra. Låt däremot inte rör
ståndaren hamna utanför plattformskanten. 

Maximalt överhäng på plattformen är 150mm 
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Monteringsanvisning Stigbrygga sida 2 MA2003
 

Montera slutligen gallerdurk med J-krok och skyddsräcke med U-bygel på höjden 150mm 
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Monteringsanvisning EU-Brygga                                                          MA2004
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Montera slutligen 
kopplingarna 
mellan räckena. 

Monteringsanvisning universalräcke sidofäste MA3001 

Montera låsningen i räcket 
Trä räcket på fästet 

OBS! Kantavstånden gäller för M12 expander i betong 

Borra hål enligt tabell 

UI2042/UB2042 - 1835mm 
UI1542/UB1542 - 1335mm 
UI1042/UB1042 - 835mm 
UI0742/UB0742 - 535mm 
UI0542/UB0542 - 335mm 
UI0442/UB0442 - 235mm 

Justera höjden på räcket och 
dra åt låsningarna. 
Efterdra infästningsbulten. 



Monteringsanvisning universalräcke golvfäste MA3002 
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Montera låsningen i räcket 
Trä räcket på fästet 

Dra åt låsningarna.  
Efterdra infästningsbulten. 

Montera slutligen  
kopplingarna  
mellan räckena. 

OBS! Kantavstånden gäller för M12 expander i betong 

Borra hål enligt tabell 

Tab.1 Enkelfäste-Dubbelfäste 
UI2042/UB2042 - 1846mm 
UI1542/UB1542 - 1346mm 
UI1042/UB1042 - 846mm 
UI0742/UB0742 - 546mm 
UI0542/UB0542 - 346mm 
UI0442/UB0442 - 246mm 

Tab.2 Dubbelfäste—Dubbelfäste 
UI2042/UB2042 - 1845mm 
UI1542/UB1542 - 1345mm 
UI1042/UB1042 - 845mm 
UI0742/UB0742 - 545mm 
UI0542/UB0542 - 345mm 
UI0442/UB0442 - 245mm 
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Monteringsanvisning hörnräcke sidofäste MA3003
 

Dra åt låsningarna. 
Efterdra infästningsbulten. 

OBS! Kantavstånden gäller för 
M12 expander i betong. 

252252 

165
165 

MIN 80 
SE TABELL 

c/c 60 

Borra hål enligt tabell 

UI2042/UB2042 - 1 8 3 5 m m 
UI1542/UB1542 - 1335mm 
UI1042/UB1042 - 835mm 
UI0742/UB0742 - 535mm 
UI0542/UB0542 - 335mm 
UI0442/UB0442 - 235mm 

Montera låsningen i räcket 
Trä räcket på fästet 

Montera slutligen 
kopplingarna 
mellan räckena. 
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Monteringsanvisning hörnräcke golvfäste MA3004
 

Montera låsningen i räcket Trä räcket på fästet 

OBS! Kantavstånden gäller för M12 expander i betong 

Borra hål enligt tabell 

Tab.1 Enkelfäste-Dubbelfäste 
UI2042/UB2042 - 18 38 m m 
UI1542/UB1542 - 1338mm 
UI1042/UB1042 - 838mm 
UI0742/UB0742 - 538mm 
UI0542/UB0542 - 338mm 
UI0442/UB0442 - 238mm 

Tab.2 Dubbelfäste—Dubbelfäste 
UI2042/UB2042 - 18 30 m m 
UI1542/UB1542 - 1330mm 
UI1042/UB1042 - 830mm 
UI0742/UB0742 - 530mm 
UI0542/UB0542 - 330mm 
UI0442/UB0442 - 230mm 

170 

400 

SE TABELL 

400 

80 

MIN
 80 

Dra åt låsningarna. 
Efterdra infästningsbulten. 

Montera slutligen 
kopplingarna 
mellan räckena. 
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Monteringsanvisning räckestillbehör sida 1 MA3005
 

Montera ihop gångjärnet. 1st M10x40 + lås
mutter, 3st brickor, 1st fjäder. Fjäderändar- Montera på fast räcke och därefter på grind. Varje 

na kortas vid behov kan klippas halva skruvas fast med 2st 5,5 självborrande skruv 

Montera ihop Boxlås och fäste 
med 2st M10x20 + mutter 

Montera fästet på grinden med 
4st 5,5 självborrande skruv 

Montera anhåll på fast räcke 
eller som stopp på grind 
med 4st 5,5 självborrande 
skruv. 
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Monteringsanvisning räckestillbehör sida 2 MA3005
 

Montera gångjärnet på vägg och därefter grinden 
Montera ihop gångjärnet, vik upp änden 

till gångjärnet med 2st 5,5 självborrande skruv. 
på fjädern runt beslaget, klipp bort över
flödigt.
 

Räcke mot vägg 
Vägglåsningen sticks i 
räckesröret. Vid åtdragning 
spänns räcket fast och lås
ningen ligger an mot vägg 

Längdanpassning med skarv 
Kapa räcket till önskad längd och ta bort 
ytterligare 25mm för skarven 

Stick i skarvarna med 
låsskruven neråt och dra åt 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
info@welandstal.se www.welandstal.se 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning sparklist MA3006
 

Sparklisten monteras med 2st självbor
rande skruv. 
Skruva något från sidan för att undvi
ka räckestappen. 

Industrivägen 1 Tel. 0321-261 60 
523 90 Ulricehamn Fax. 0321-167 10 
info@welandstal.se www.welandstal.se 

mailto:info@welandstal.se


Monteringsanvisning WeFlex-räcke MA3010
 

Följarna träs genom stolparna och 
låses med självborrande staps. 

Bulta infästningarna mot golvet med lämplig 
skruv. Använd räckesavstånd: 1000mm 
Montera låsningen i stolparna, trä på och dra åt. 
Stick i skenorna i stolparna. 

Handledaren läggs nu på stolparna och 
skruvas underifrån genom skenorna 
med självborrande staps. Skarvning 
görs med hjälp av invändig rörtapp. 
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Monteringsanvisning WeFlex-räcke montage sida MA3011 
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Bulta infästningarna mot kanten med lämplig 
skruv. Använd räckesavstånd: 1000mm 
Montera låsningen i stolparna, trä på och dra åt. 
Stick i skenorna i stolparna. 

Följarna träs genom stolparna och  
låses med självborrande staps. 

Handledaren läggs nu på stolparna och 
skruvas underifrån genom skenorna 
med självborrande staps. Skarvning 
görs med hjälp av invändig rörtapp. 



Weland Stål har en app
 

En app för dig som snabbt vill ta fram gällande krav på taksäkerheten när du är på taket. Med 
hjälp av din Smartphone får du enkelt fram taklutning och snözon. Övriga fakta matar du snabbt 
in och tillsammans med bilder på taket har du skapat dig ett underlag som du kan spara eller 
maila vidare. 

Enkelt att ladda ner på App store eller Google play
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