Monteringsveiledning og
fundamentsplan - Standard

Fundamentsplan
SkaatunBoden Standard
SkaatunBoden leveres med 3 stk impregnerte 48x98mm (2"x4"). Disse rettes av i vater på et fast
underlag som tåler trykk og ikke er påvirket av frost. Det betyr at boden kan monteres rett på
asfaltert eller gruset område. Dersom det er jordmasser anbefaler vi at det graves ned
fundamenter så langt at de ikke vil bli påvirket av frost i bakken.
Lysåpning mellom opplagringspunktene skal ikke overstige 1,25 m.

Diagonalkart
for fundamenter til SB300, SB400 og SB500

De medfølgende 48x98mm leveres med 5 cm undermål slik at det impregnerte sokkelbordet som
omkranser gulvseksjonene ikke kommer i konflikt.
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Gulvseksjon:36x98mm bjelker + 15x120mm gulv
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48x98

Lengde fundament = lengde bod -5cm

Max 1,25m
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Gulvseksjon
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Bredde bod = 3000 mm
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Illustrasjon med leca-stein som fundament, men det kan også benyttes belegningsstein o.l.
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Hvis det skal være støpt gulv, uten gulvseksjoner, trekkes 2 cm av hele yttermål på valgt bod.
For eksempel vil da SB500 (3m x 5m)få en støpt plate på 2,98m x 4,98m

Monteringsveiledning
SkaatunBoden Standard

Dette trenger du til monteringen:
Håndsag

Målebånd / meterstokk

Hammer

Vater

Følgende festemidler følger med byggesettet:
Monteringsskruer
4,2 x 56mm
Konstruksjonsskruer 4,8 x 75mm
Spiker til listverk
2,0 x 50mm
Pappspiker
2,8 x 20mm

- 1 pk. à 250 stk
- 1 pk. à 100 stk
- 1 pose ca 200 stk
- 1 pk. 1 kg

Byggskum til forsegling av skjøter- 1 stk flaske

Skrumaskin

Gulvseksjon flukter med
enden av impregnert 2x4.
Impregnert 2x4 legges ut
paralellt med bodens langside,
og vatres av.
Senteravstand fundament: maks 1 meter.

Langs langsidene trekkes 2x4
20 mm inn under gulvseksjonene.
Gulvseksjonene festes innbyrdes og til 2x4
under montering.

Dersom gulvet er i isolert
utførelse, legges det en stripe med
skum mellom gulvseksjonene.

Impregnert sokkelbord
monteres jevnt med
overkant gulv
- langside overlapper
sokkelbord gavlside og
kappes jevnt i ytterkant.

Side 1

Start i et hjørne.
NB!
Vegger festes først innbyrdes.
Fest til gulv etter at takseksjoner
montert.

Side 2

Min 3 stk. skruer pr.
veggsammenføyning

Bod med 100 cm takutstikk
og terrasse?
- fortsett veiledning på side 8

Mønedrager monteres
sentrisk i hver gavl

Skråskjært lekt festes
til topprammen på langveggene
Takseksjoner:
Skråskjært lekt støtter mot kledningen som stikker over rammen på langveggene.
I mønet skal takseksjonene følge mønelinjen på drager.
NB! takseksjonene skal monteres slik at sperreendene ligger kant i kant.
Seksjonene festes innbyrdes, i mønedrager og vegger.
Festes til drager, tilstøtende takseksjon og yttervegger.

Side 3

Bod med 50 cm takutstikk?
Fortsett veiledning på side 7

Side 4

Skrålist monteres ytterst
på sutak på alle utstikk
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Loddbord skal flukte med
overkant sutak, og kappes
jevnt med ytterste
sperr i hver ende.

Loddbord

Loddbord

Ramme kuttes før dørmontering
Neste steg blir å legge Shingel.
Første strekk skal ha en 10 mm dryppkant utenfor
loddbord.
-følg monteringsanvisningen på embalasjen fra
produsent.
Shingel festes med 2,8/20 pappspiker.
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Etter schingel, monteres vindskier og impregnerte
dekkbord,
bruk 2,0/50 spiker.
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Vindskie kant i kant
med underkant loddbord

Side 5

rd

List under vannbord.

List med pakning/flatt beslag monteres
under dørterskel etter at døren
er montert.

Dør og vindu settes inn.
Legg skum i skjøter før lister
monteres.
Listverk og vindu festes med
2,0/50 spiker

-Gratulerer med ditt nye eksemplar av SkaatunBoden
Side 6

Tillegg for montering av 50 cm
takutstikk

Skråstag for 50cm
takutstikk festes utenpå
hjørnekjølen.

Fortsett veiledning på side 5

Side 7

Tillegg for montering av 100 cm
takutstikk og terrasse

Mønedrager
Mønedrager monteres i senter av midtseksjon på hver
side
Skråskjært lekt
Skråskjært lekt er opplegg for takseksjonene og
monteres på topprammen av begge langveggene.
Skyves ut mot kledning og festes godt.
Takseksjoner
Monteres parvis, pass på at sperreendene ligger flush
og at de følger mønelinjen på mønedrageren.
Se detaljer på side 3.
Søyler og rekkverk
Takutstikkets nedre kant siktes inn i og festes midlertidig
i posisjon ved hjelp av de listverk til døren. Søylene blir
levert med overmål og tilpasses til å montering på
terrassedekket. Rekkverkets lengde er ferdig tilpasset
avstanden mellom hjørnekjøl og søyle.

Side 8

Tillegg for montering av 100 cm
takutstikk og terrasse
Terrasse
Underkant bjelker på terrasse monteres på avrettede
punkter som ligger flush med underkant av de tre stk
48x98mm som ligger under bodgulvet.
Hjørnekjøler monteres før søyler og rekkverk
Søyler og rekkverk
Takutstikkets nedre kant siktes inn i og festes midlertidig
i posisjon ved hjelp av de listverk til døren. Søylene blir
levert med overmål og tilpasses til å montering på
terrassedekket. Rekkverkets lengde er ferdig tilpasset
avstanden mellom hjørnekjøl og søyle.
Fortsett veiledning på side 5

Side 9

