
NETTOBRAND

Montering

Räddningsstegen kan monteras valfri vid sidan av 
eller under fönstret beroende på fönsterhängningen.
Tänk på a det skall vara lä a ta sig ut 
och a nå utlösningssprinten,
Placeringen av stegen bör vara max 30 cm 
ffrån fönstret så a man kan sga ut på stegen.
I höjdled bör stegen sia så a låssprinten 
kommer ca. 1,5 ll 1,7 meter från rummets 
golvnivå. Avståndet från stegens nedre ände 
ll marken bör vara minst 0,5 m
Stegens aluminiumprofil förborras i båda 
skruvspåren eer fasadens regelverk, dock 
mmax c/c 1200mm avstånd.
Se ll a medföljande fästbultar drar ordentligt i t ex regel.
Vid tegel och betong se vidare under 
Infästningsalternav.

OBS!
Prova alld stegens funkon eer monteringen.

Räddningsstege väggfast i aluminium
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När stegen är monterad bör man 
med jämna mellanrum pröva 
stegens funkon och öva sig på a 
använda stegen för utrymning.
Stegen fälls ut genom a först dra 
ut säkringssprinten och däreer 
ddra utåt i den yre stegprofilen. 
Se ll a sprinten går lä a
dra ut. 
Om den går trögt rengörs pinnen
och hålet. Olja den eventuellt så 
a den lä kan dras ur. 
Stegen skall också gå lä a
ffälla ut. 
Skulle den gå trögt bör 
monteringen kontrolleras så a 
stegen sier rakt och inte spänner. 
Rengör från smuts mellan sidodelar
och stegpinnarna. På vintern skall 
stegen och låspinne hållas ren från 
snö och is som annasnö och is som annars kan göra a 
stegen blir svår a fälla ut.
Håll även rent på marken under 
stegen för a Inte hindra uällning.

Bruksanvisning
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Typ av underlag       Fästanordning          Dimension

Trä                  Fransk träskruv varmförz.   8x65

Betong           Fransk träskruv varmförz.   8x65
                        Plastplugg 12x60
                        alt.
                        Expanderskruv M8x75

Tegel               HILTI injekonsmassa           M8
                        HI                        HIT-HY50

Läbetong     HILTI injekonsmassa    M8x200mm
                        HIT-HY50

Läklinker     HILTI injekonsmassa     M8x200mm
(Leca)             HIT-HY50

Stål                 Skruv och muer varmförz. M8

Obs! Användning av rosri skruv rekommenderas 
ej då dej då dea verkar korrosivt på 
aluminiumprofilerna använd därför förzinkade 
monteringsdetaljer.
HILTI eller motsvarande injekonsmassa / 
kemankare av annat fabrikat kan användas.

Infästningsalternav
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