Installation med KR H Z1
Vejledning, september 2014:
Vær præcis og omhyggelig med alle dele af arbejdet, og du vil opnå et rigtig godt resultat
1.

Forundersøgelser:
 Opslag i LedningsEjerRegistret (LER) og i kabel, rør og ledningstegninger + brug af kabelsøger samt
visuel undersøgelse af ledningsføringen under funderingspunkterne for bygningsværket.

2.

Udmåling og opmærkning:
 Markér punkterne med søm / armeringsjern i stedet for træ pind. Højere nøjagtighed opnås. (Husk
3-4-5 reglen for rette vinkler)

3.

Slå eller bor Kontrol- og –styrehullerne:
 Vær præcis og omhyggelig!
 Brug et trekantvaterpas på jordspyd eller bor for at opnå højest mulige nøjagtighed.
 Ved brug af Jodspyd kan der vrikkes, når spyddet er samlet nede – og ikke løftet op!
 Ved brug af borehammer skal der kun hamres (ikke drejes) de første 10-15 cm. Herefter løsnes
hammerboret til både at bore og hamre. Således undgås det at borhullet ”rejser”.
 Træk boret fri for hver 20 cm. Når hullet holdes fri, undgås det at boret spændes fast i lerjord.

4.

Installation af KSF skruefundamenter:
 Ryd op omkring styrehullet, så området er klar til installationen.
 Drej KSF-Skruefundamentet præcist ned i styrehullet med håndkraft så langt det er muligt.
 Sæt bit på håndskruetrækkeren og fastgør den på fundamentet. (Husk 2 sikkerhedsbolte ved
flangebits – og monter dem nedefra (F og M serien))
 Indstil højden på skruetrækkerens håndtag, så den passer til bryst eller skulderhøjde.
 Start med at dreje.
 Når modstanden bliver for stor benyt de medfølgende forlængere eller jordspyddet.
 Tjek at fundamentet installeres lodret med trekantvaterpasset, og ret op, hvis der opstår behov
herfor.

5.

Kontrollerer Installationshøjden:
 Brug laser eller vaterpas. En præcision på +/- 2 mm kan opnås.

Advarsel!
Før du starter arbejdet, er du forpligtet til at undersøge og sikre, at du ikke
gennemborer ledninger (Gas, el, vand, spildevand, telefon mm.) eller
eksplosive anordninger.

Vigtigt!
Under arbejdet skal der anvendes egnet sikkerhedsudstyr. Benyt:
Høreværn og Sikkerhedssko, Beskyttende handsker og tætsiddende
arbejdstøj.

