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Montering av skyddsvägg

Placera omramningens bottenplatta enligt 
installationsanvisningen. Säkerställ att den 
ligger i våg och att givna säkerhetsavstånd 
följs. Ta hjälp av ett vattenpass och drag 
en riktlinje på väggen centrerat bakom 
bottenplattan. 

Ställ den nedersta strålningsplåten på 
bottenplattan och skruva fast den i väggen. 
Ta hjälp av riktlinjen och plåtens rikthål för 
att säkerställa att den hamnar rakt. Bifogade 
skruvar kan användas såvida inte den 
bakomvarande väggen ställer andra krav på 
infästningen. 

Placera sedan den andra strålningsplåten 
över den första så att glipan mellan dem 
minimeras, och skruva fast den. Montera även 
den tredje strålningsplåten på samma sätt. 
Var noga med att få dem rakt över varandra.

Monteringen av skyddsvägg sker på 
samma sätt för Contura 11 respektive 21. 
På bilderna visas Contura 11.
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Applicera silikon längs strålningsplåtarnas 
yttre hörn samt bottenplattan och sätt den 
första isoleringsskivan på plats. Vik in flikarna 
för att hålla skivan på plats. Montera även 
den andra skivan på motsvarande sätt.

Sätt insatsen på plats. Applicera sedan 
silikon längs skyddsväggens sidor innan 
omramningens första och andra skift 
monteras enligt installationsanvisningens 
sida 10-14.

Bakanslutning
Om bakanslutning görs genom skyddsväggen  
skall brytlocket i strålningsplåten avlägsnas  
och ett hål i isoleringsskivan sågas upp. 

Skorstenen skall vara fullisolerad fram till 
skyddsväggen och noggrant tätad runt hålet. 

För genomföring av skorsten genom brännbar 
vägg hänvisas till skorstenens anvisning.
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Applicera rikligt med silikon 
på strålningsplåtarna samt på 
isoleringsskivans underkant,  
och för ner skivan på plats. 

X-3 mm

X mm

X-3 mm

Limma fast den översta svarta 
strålningsplåten med en sträng 
silikon på isoleringsskivans toppyta. 

Mät höjden upp till den bakre betongkanten 
på skift tre. Sätt sedan den tredje och sista 
isoleringsskivan löst på plats och markera 
motsvarande höjd minus 3 mm. Ta ner skivan 
igen och kapa den till rätt höjd. Isoleringsskivan 
kapas enkelt med en fogsvans, men tänk på 
att hantera skivan försiktigt så att den inte 
spricker.
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Fortsätt att montera det tredje betongskiftet. 
Var noga med att spalten mellan skydds-
väggen och betongsidorna blir tät.

VIKTIGT!

Placera rikligt med silikon för att 
säkerställa att det blir tätt.

SE

Innan toppen läggs på plats skall tätningsrepet 
placeras på skyddsväggens ovansida. Avpassa 
dess längd så att det utan att sträckas ut täter 
hela vägen ut mot betongsidorna.

Viktigt!
Säkerställ att det blir helt tätt 
mellan skyddsväggen och toppens 
undersida, samt att där är en 
luftspalt bakom toppen.

Fortsätt monteringen enligt 
omramningens anvisning.
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