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THERMOMUR®

Afstivningssystem

Montering
Vægskinnerne monteres stående og skrues fast i de
integrerede plastbindere med skruefaste plader i væggen.
Disse er markeret ved skraverede felter i hvert Thermomur
®-element. Vægskinnerne fastgøres i top og bund
først. Anbefalet afstand mellem vægskinnerne er max.
2500 mm. 

Konsol til gangbane monteres med 4 skruer.
Støtteben skrues fast i vægskinnerne og gulvet, vær 
opmærksom på eventuelle rørføringer eller kabler som 
befinder sig i gulvet. Støttebenene kan tilpasses så de 
finjusterer væggen i lod og derefter fastlåser støtten i 
korrekt position.

Et enkelt og fleksibelt afstivningssystem specielt tilpasset
Thermomur®. Systemet består af vægskinner med stillads-
funktion (konsol til gangbane) og hængslede støtteben som 
monteres hurtigt og nemt. Denne justeringsmekanisme 
muliggør en nem justering af væggen (både før og evt. efter 
støbning).

Systemet leveres i sæt à 30 stk i transportkasser.

TYPE
Transportkasse til 

vægskinner og 
gangbane

Vægskinner Gangbane Transportkasse til 
vertikale støtteben Støtteben

Længde 2880 2800 450 2880 2000-3300

Bredde 577 250 250 577 -

Højde 638 80 400 374 -

Nettovægt 33,8 kg 12,1 kg 4,8 kg 31,2 kg 5,8 kg

Bruttovægt 538 kg - - 205,2 kg -
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Vær opmærksom i forhold til faldhøjde!
(Risiko for fald fra højder over ca. 2m skal forebygges med 
effektive foranstaltninger (eks. rækværk). 

Sørg ALTID for at sikkerheden er i orden og følger gæl-
dende krav. Find mere information om gældende krav og 
regler i:  At-vejledning, Fald fra højden på byggepladser. 
Du finder den nyeste version på Arbejdstilsynets 
hjemmeside, www.amid.dk

Faldsikring - krav & regler
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