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Montagevejledning af løse Gulvglas

Snit i A4
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Fuge:

Ca. 5 mm bred

max 8 mm dyb

Gummi EPDM 3 mm

   (FG 60 / 3)

Montagevejledning af løse Gulvglas

· Ovenstående løsning er illustreret i betongulv, men kan også monteres i andre etageadskillelser, dog skal du sikre dig at det
som rammen skrues fast i er stærkt nok til at bære rammen.

· Pas på hvis der er gulvvarme når der skrues.
· Det er vigtigt at fugen kun røre det øverste glas. Den må ikke røre laminaten mellem glas 1 og 2, da der kan komme bobler

i folien pga. kemisk reaktion.
· Evt. stål kan for syns skyld inddækkes med en lysning at gips, eller anden materiale.
· Glastykkelse skal vælges ud fra Skema om Glastykkelser
· Hvis du ikke er i stand til at vurderer om dit gulv kan bære, skal du kontakte en håndværker eller Ingeniør.

27 mm glas = 30 mm afstand
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39 mm glas = 42 mm afstand
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