Montagevejledning
Model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3

Indledning
Det anbefales at læse hele denne montagevejledning igennem, før montagen påbegyndes. Vigtige
informationer i forbindelse med de forskellige trin i montageopgaven kan være beskrevet i forskellige afsnit i
vejledningen.
Bemærk, at visse af de anvendte illustrationer i denne vejledning kan være en anden model end den
leverede. Dette ændrer dog ikke på montageprincipper og arbejdsgange.
Scandinavian Steelhouse ApS kan på intet tidspunkt føres til ansvar for montagen af balkonen. Ansvaret
ligger alene hos den person eller det firma, der har påtaget sig montagen heraf.
Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din husfacade egner sig til montage af den pågældende balkon, foreslår vi, at
du kontakter en håndværker eller anden fagmand for at vurdere facadens tilstand/egnethed.
Bemærk! Din balkon leveres pakket på palle. På samme palle findes også hårdttræ terrassebrædder. Du
skal her være opmærksom på, at terrassebrædder i hårdttræ indeholder naturlig olie, der udvaskes i
regnvejr. Eventuelle terrassebrædder, der er placeret ovenpå stålet, skal derfor fjernes, såfremt balkonen
skal stå ude inden montagen, således at stålet ikke misfarves.

Denne vejledning og dens indhold af tekst og illustrationer er ophavsretsligt beskyttet.
Enhver form for gengivelse af materialet er ikke tilladt - og må kun ske efter skriftlig tilladelse
fra Scandinavian Steelhouse.
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Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3
Montage af balkon
Balkonen skal fastmonteres i samtlige 6 befæstigelseshuller/montagepunkter (A),
der er vist på Figur 1.
Befæstigelseshuller er for montage med M12 mm befæstigelse.
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På hvilke vægtyper kan man montere en balkon?
På stort set alle vægtyper - men væggens egnethed skal vurderes, inden montagen foretages.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt væggen er egnet til montage af den tiltænkte balkon - med den
tiltænkte befæstigelsestype, anbefales det at få en fagmand til at vurdere forholdene, inden
montagen gennemføres.
Hvilke fastgørelser kan bruges?
Med hensyn til valg af befæstigelsestype i væggen, skal denne befæstigelsestype nøje
udvælges ud fra typen på væggen, fx. mursten, let beton, beton, træværk eller anden type væg.
Der findes mange produkter, der kan bruges til montagen.
Af producenter kan nævnes Fischer og Hilti, som begge markedsfører flere typer af ankre såvel kemiske som mekaniske ankre - der i 12 mm. dimensionen opfylder styrkekravene.
Styrkekrav til befæstigelsen
Hvert enkelt befæstigelsespunkt (der er 6 befæstigelsespunkter) skal kunne modstå følgende
belastning:
- træk (N) på 2,5 KN (vinkelret ud fra væggen)
- tværlast (V) på1,5 KN.
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Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3
Eksempel på fremgangsmåde for opsætning af balkon
1. Det konstateres, at væggen er opført af mursten (massive teglsten).
2. Derefter vurderes det, om væggens konstruktion og murværkets kvalitet og tilstand er egnet
til montage af en balkon.
3. I dette eksempel konstateres det, at væggen er egnet for balkonmontage med klæbeankre.
4. Balkonen holdes op mod væggen, således at den ønskede position kan bestemmes.
5. De i alt 6 befæstigelseshullerne mærkes op på væggen.
6. På baggrund af disse markeringer monteres derefter klæbeankre i murværket.
Følg vejledningen og specifikationerne fra producenten af befæstigelsesprodukterne.
Bemærk: Balkonen skal monteres i samtlige 6 montagepunkter!
Vigtigt! Vejledningen for de valgte befæstigelsesprodukter
skal altid følges!
7. Fastmonter balkonen til klæbeankrene.
Bemærk: At det kan være nødvendigt at lægge mellemlæg imellem balkon og væg, således at
balkonen passer til væggens kontur.
Det anbefales at montere balkonen således, at vandnæsen/sålbænken under døren, sidder
under balkongulvet, så vand fra balkonen ledes væk fra facaden.

Montage af hårdttræ gulvbelægning
Før balkonen fastmonteres til facaden, tilskæres
og monteres trægulvet.
1. Balkonens buede form streges op
på træet (dette gøres lettest ved at
benytte undersiden af balkonen,
hvorefter træet saves til i denne
facon. Se illustration.
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Balkon model Nevada 1, Nevada 1-2 & Nevada 1-3
2. Derefter opmåles evt. indhak ved dørhullet, og det bræt, som skal vende mod facaden,
skæres til således, at det passer til det pågældende dørhul.

Bræt tilpasses dørhul
Bemærk: Brædder skal tilskæres, således at der er in. 15 mm afstand til facaden, så vand
fra balkonen kan dryppe af.
3. De tilskårne brædder skrues derpå fast i balkonens bundplade.

Vedligehold
Stål:
Balkonen er udført i varmforzinket stål og kræver intet specifikt vedligehold.
Eventuel rengøring af stålet foretages med vand og sæbe.
Beskadiges balkonens varmforzinkede overflade, anbefales det at reparere denne med zink
spray (med et zink indhold på 95%).
Træ:
Se næste side omhandlende dette.
.

Scandinavian Steelhouse - balkon.dk

Scandinavian Steelhouse ApS
Stavnstrupvej 24
DK-4733 Tappernøje
Telefon: +45 55 96 53 98
Web:
Email:

www.balkon.dk
mail@balkon.dk

Terrassebrædder i Jatoba hårdttræ
Til denne balkon er leveret Jatoba terrassebrædder.
Der leveres bedst mulige kvalitet, hvilket benævnes FAS (first and second), der er den
bedste sortering af oversøisk træ. Der vil være farveuligheder, vindridser, kutterslag og
enkelte bearbejdningsmærker i overfladen.
Scandinavian Steelhouse ApS sorterer alle brædder ved pakning af den enkelte balkon,
således at brædder, der har skævheder på mere end 4 mm. for brædder i 3 m. længde,
sorteres fra inden levering.
De leverede terrassebrædder er ovntørrede for at opnå så formstabile brædder som
muligt. Trods dette, arbejder hårdttræ stadig under de danske vejrforhold, hvilket betyder,
at de skal opbevares mørkt og køligt, såfremt de ikke monteres med det samme!
Hårdttræet kommer fra Sydamerika og har et naturligt farvespil, som patinerer i samme
grå farve som teaktræ, når det udsættes for vind og vejr. Hårdttræ har et naturligt højt
olieindhold, hvilket gør træet særdeles modstandsdygtigt over for råd. Denne egenskab
gør dog, at der i regnvejr udvaskes naturlig olie fra hårdttræet. Denne naturlige olie vil
misfarve ting under balkonen. Vi anbefaler derfor, at der monteres en vandnæse under
balkonen, således at eventuelle farvestoffer føres væk fra facaden.
Såfremt man undlader at oliebehandle hårdttræ og lader det patinere, må det forventes, at
der kan forekomme revnedannelser i brædderne.
Vi anbefaler under alle omstændigheder, at terrassebrædderne slibes efter montage,
således at bearbejdnings- og montagemærker minimeres og der derved opnås en så
ensartet patinering som muligt.
Ved oliebehandling af terrassebrædderne anbefaler vi at benytte en olie, der er beregnet til
terrassebrædder i hårdttræ. Følg olieproducentens anvisninger.
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