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Tekniskt datablad

Monteringsinstruktioner farthindret POLI

 A Nödvändig Utrustning
• Rep.
• Betongborr med liten borrdiameter.
• 2 stålspikar och tråd.

• För betongytor :  - 1 x sats om 4 fästskruvar (produktreferens WPCC)
- 1 betongborr med ändstycke Ø 20 mm
- 1 plugg Ø 19 mm + skruv

• För asfaltsytor :  - 1 x sats om 4 fästskruvar (produktreferens WPCT)
- 1 betongborr med ändstycke Ø 24 mm
- 1 plugg Ø 19 mm + skruv

 A Monteringsinstruktioner
• Ytförberedelse :  - Välj den plats där farthindret skall placeras (det får inte placeras precis efter en kurva)

- Försäkra dig om att ytan är plan och slät
- Sopa rent yta

• Ytmärkning :  - Fäst repet i spikhuvudet
- Fäst spiken längst ut på den linje som önskas formas
- Sträck ut repet till den motsatta änden och var noggrann med att linjen är rak. Fäst sedan repet i spikhuvudet på den andra spiken

• Läggning av farthindret :  - Placera ut farthindrets enheter med repet sträckt
- Efter att ha lagt enheterna gör du ett litet, ytligt hål längs med ändenheternas fästhål
- Ta bort ändenheterna
- Borra hål i marken där du har gjort ditt märke. Hålet skall vara 65 mm djupt för afaltsunderlag och 85 mm djupt för betongunderlag
- Montering i asfalt: placera gummiinlägget i hålet och var noggrann med att det är väl placerat mellan farthindret och ovanför hålet
- Montering i betong: för ner skruven i det redan borrade hålet
- Räta till ändenheten över de borrade hålen och sätt in fästskruvarna. Skruva fast dessa med hjälp av en hylsnyckel 
   (27Nm för asfalt och 50Nm för betong)
- Det är viktigt att det är ett visst avstånd mellan skruvhuvudet och farthindrets utsida/ovansida
- Lägg den andra enheten till ändenheten och upprepa steg 4 till 6
- Fortsätt till dess att alla enheter har lagts

• Om farthindret har lagts på ett riktigt sätt har det en livslängd på upp till 10 år.

 A Rekommendationer
• Vi rekommenderar att du sätter upp en skylt för att signalera farthindret på +/- 20 meters avstånd.

Detta datablad utarbetades 10.03.2015 och ersätter alla tidigare utgåvor.

All ovan nämnd information är såvitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering.
Informationen är avsedd som en vägledning och skall därmed inte anses vara någon slags garanti eller kvalitetsspecifi kation.

Detta informationsblad befriar på intet sätt användaren från att skaffa kännedom om och tillämpa de bestämmelser som styr hans verksamhet.


