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StyrkoBarz
Monteringsanvisning

Montering av StyrkoBarz är enkel och kräver ingen större erfarenhet. Men om du är osäker, kontakta
byggspecialist.
Monteringstid (2 personer): 2 timmar

Detta behöver du:
Material:
2 st 95×95 mm / 100×100 eller 120×120 tryckimpregnerade stolpar, avsedda för kontakt med mark
och vatten
ca 3 st x 20 kg säckar betong per stolpe
ca 5 liter småsten/grus/dräneringsmakadam per stolpe
1 st stolphatt per stolpe
Verktyg:
Borrmaskin/Borrskruvsdragare + 6mm borr
Spade
Något att blanda betong i, t.ex. Murarhink 20l
Vattenpass + regel och eventuellt stolpvattenpass
Skiftnyckel/Hylsnyckel

Monteringssteg:
1. Testa var chinsräcket ska stå genom att placera det på marken.

2. Gräv hålen för stolparna – ca 90 cm djupa, diameter på ca 35 cm.
För att vara säker på att ställningen inte blir sned på grund av tjälskjutning under kalla vintrar så bör du
gräva hålen för stolparna ända ned till frostfritt djup. Hur djupt det är beror på vart i landet du bor, och
vad det är för mark men 90 cm djup borde räcka i de flesta fall. Googla för att hitta vad som gäller där
du bor.

3. Lägg grus på de nedersta 5 cm och stampa till gruset så att det sätter sig. Ovanpå detta ska stolparna
placeras.

Börja med en stolpe i taget.
4. Placera den i hålet och använd vattenpasset för att få den vertikal. Enklast att använda
stolpvattenpass, se bilden nedan . Fyll på med betong upp till ca 50 cm under marknivå och kontrollera
att den står fortfarande lodrätt.
Fyll på med betong upp till ca 3-5 cm under marknivå. Därefter kan du lägga grus, jord och så gräss.

Stolpvattenpass

5. Placera nästa stolpe i andra hålet och lägg chinsräcket på marken så att det rör båda stolparna.
Lägg en regel på stolparna med ett vattenpass på och kontrollera att de står i våg sinsemellan.

Upprep steg 4.
6. Markera hålen för chinsräcket på stolparna. Borra med 6 mm borr.

7. Skruva chinsräcket med fransk träskruv 10mm.
Din ställning är nu klar!
Vattna betongen lite under de första dagarna ifall det är torrt väder. Betong härdar under lång tid och
når 90 % av sin styrka efter en månad men redan efter ca 3 dagar är den dock hård nog för att du ska
kunna börja använda din ställning.

