ZINKBEKLÆDNING
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DARNELL as

DARNELL facade- og sternbeklædning
DARNELLs
titanzink (EN 988) 0,8 mm.

”Gør det selv”
Zinkbeklædning til stern

”Gør det selv”
Zinkbeklædning til stern

Vedligeholdelsesfri

Vedligeholdelsesfri

25 års
GARANT
I

Færdig pakke - H: 33 - B: 185 cm

25 års
GARANT
I

Færdig pakke - H: 25 - B: 185 cm

5 stk.
falslister

5 stk.
falslister

5x32 cm

5x24 cm

4 stk.
falslister

4 stk.
falslister

5x50 cm

5x50 cm

4 stk.
kantlister

4 stk.
kantlister

5x50 cm

5x50 cm

4 stk.
zinkplader

4 stk.
zinkplader

33x50 cm

25x50 cm

Varenr. 51000
L: 185
Z cm x H: 33 cm

”Gør det selv”
Zinkbeklædning til stern

Varenr. 51001
L: 185
Z cm x H: 25 cm

25 år
GARA s
NTI

Vedligeholdelsesfri

25 års
GARANT
I

Færdig pakke - H: 20 - B: 185 cm
5 stk.
falslister

DARNELLs
facade- og sternbeklædning
er tidløs og en meget
langtidsholdbar løsning.
Giver et smagfuld og
elegant finish til gavlen eller
sternen.
Her er der lagt vægt på
kvaliteten af zinken.

5x19 cm

”Gør det selv”
Zink facadebeklædning
Vedligeholdelsesfri
Færdig pakke

4 stk.
falslister

4x100 cm

4 stk.
falslister

5x50 cm
4 stk.
kantlister

5x50 cm
4 stk.
zinkplader

4 stk.
falslister

4x44 cm
4 stk.
zinkplader

50x100 cm

20x50 cm

Varenr. 51002
L: 185
Z cm x H: 20 cm

Varenr. 51003
Facadebeklædning
til 1,71 m2
Z

DARNELL zinkplader

Varenr. 51004
Zinkplade
50x100 cm

Varenr. 51005
Zinkplade
33x50 cm

Varenr. 51006
Zinkplade
25x50 cm

Varenr. 51007
Zinkplade
20x50 cm

DARNELL falslister
GARANTI:
Der ydes 25 års garanti.
Garantien ydes dog ikke i
tilfælde af meget syreholdig
nedbør eller forkert
montage.
Garantien dækker
korrosionsskader med
lækage til følge.

Varenr. 51008
Falsliste
100 cm

Varenr. 51009
Falsliste
50 cm

Varenr. 51010
Falsliste
44 cm

Varenr. 51011
Falsliste
32 cm

Varenr. 51012
Falsliste
24 cm

Varenr. 51013
Falsliste
19 cm

DARNELL kantliste til stern + sternkapsel

Varenr. 51014
Kantliste til stern
50 cm

Varenr. 51015
Sternkapsel
100 cm

Montagevejledning sternbeklædning
Værktøj til montage:
● Hammer
● Tommestok
● Ca. 15 cm træklods
● Pladesaks
● Sikkerhedsbriller

En pakke sternbeklædning til montage.
Længde 185 cm, højde 20, 25 eller 33 cm.
Indeholder: 4 plader, 4 kantlister, 4 falslister á 50 cm, 5 falslister i højde 20, 25
eller 33 cm.
Tag kantlisten
og sæt den op
imod sternen.

Når kantlisten
er på plads
sømmes den
med 2 papsøm.

Tag den næste
kantliste og sæt
den op med et
overlæg på ca.
2 cm som også
sømmes fast
med 2 papsøm.

●
●
●
●
●

Galvaniserede papsøm
Tynde handsker
Lille vinkelsliber
0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
Vaterpas

50 cm falsliste.

Montér
zinkpladen.

Sæt falslisten op
til inderkant af
kantlisten.

Skub zinkpladen
ind i falslisten.

Søm falslisten
med 2 papsøm.

Sæt den lodrette
falsliste på enden
af zinkpladen så
den flugter med
pladen og søm
den fast med 2
papsøm.

Sæt den næste
falsliste på og
stød den imod
den fastgjorte
falsliste og søm
den fast med 2
papsøm.

Montér den lodrette falsliste (20,
25 eller 33 cm)
og søm den fast
med 2 papsøm.

Sæt den næste
plade på og
dernæst en lodret
falsliste og så
fremdeles.

Til slut slåes falslisterne ind til zinkpladerne med en træklods på ca. 15 cm.

ed opsætning
God fornøjelse m
ingen.
af sternbeklædn

Montagevejledning facadebeklædning
Værktøj til montage:
● Hammer
● Tommestok
● Ca. 15 cm træklods
● Pladesaks
● Sikkerhedsbriller

Det er vigtigt at facaden har en jævn
overflade.

●
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Galvaniserede papsøm
Tynde handsker
Lille vinkelsliber
0,8 mm skæreskive til vinkelsliber
Vaterpas

Montér zinkpladen ned på falslisten og sæt den
lodrette falsliste
på enden af zinkpladen som vist
på foto og søm
den fast med 2
papsøm eller en
afstand på ca. 25
cm.

Montér den
næste zinkplade
og dernæst montér den 44 cm
falsliste på overkant af zinkpladen og skub
falslisten ind til
den falsliste som
ses på foto og
søm den fast
med papsøm
med en afstand
på ca. 25 cm.

En pakke facadebeklædning til montage.
4 plader, 50x100 cm. 4 falslister, 100 cm.
4 falslister, 44 cm.
Der kan monteres special kantliste som vist på
billederne
(kan bestilles
særskilt).
Special kantlisterne sømmes
med papsøm
med en afstand
på ca. 25 cm.
Montér falslisterne til underkant af gavlbeklædning eller
underkant af
kantlisten og søm dem fast med papsøm
med en afstand på ca. 25 cm.
Tilpas zinkpladerne og falslisterne med en
vinkelsliber med
en skæreskive på
0,8 mm. - HUSK sikkerhedsudstyr.

Montér 1 m falsliste på zinkpladen og skub den
ind til den næste
44 cm falsliste og
søm den fast
med papsøm
med en afstand
på ca. 25 cm og
så fremdeles.
Til slut slåes falslisterne ind til
zinkpladerne med
en træklods på
ca. 15 cm.

Tilpas den næste
plade og montér
den ned og ind til
falslisten.

Montér den
næste falsliste på
zinkpladen og
søm den fast
med papsøm
med en afstand
på ca. 25 cm.

God fornøjelse!

Der tages forbehold for trykfejl.

Kontakt Deres nærmeste forhandler for råd og vejledning.
Forhandler:

Telefon 61 33 98 99 • Fax 69 91 22 08
E-mail: info@darnell-as.dk • www.darnell-as.dk

