NAVODILA ZA POLAGANJE

KRAIBURG posamična in puzzle ležišča
Hlevska ležišča KKM, KIM, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Predpostavke (pogoji):
Betonska
površina:
• zaglajena
• očiščena
• min. 3 % padec

Za dobro počutje živine
priporočamo uporabo lažjega
nastilja za vezavo vlage!
(npr. mehki slamni drobir,
mineralni materiali)

Ležišča:
enakomerna temperatura:
min. 5° C do maks. 30° C
(skladiščite začetni temperaturi
primerno)

Kaj potrebujete za:
merjenje:

označevanje:

ali

prirezovanje:
ali

vrtanje in pritrjevanje:

KRAIBURG
pritrdilni elementi:
• Udarni vijaki ø 10 x 80 mm - A2

ali

• Podložke ø 30 mm - A2

ali

(ali pritrdilni elementi z najmanj enako
trdnostjo in odpornostjo)

Nasvet:
Najprej po vsej dožini označite odmik 3 cm od zadnjega roba betona
(najprimernejša je zidarska udarna vrvica)
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Položite kompletno vrsto ležišč
S polaganjem pričnite na sredini vrste boksov in nadaljujte na obe strani

Luknje za pritrditev na prednjem robu
Puzzle spoje oz. stike med ploščami postvite približno
pod pregrade (maks. +/- 8 cm)

Posneti rob

zadnji rob
betona: min.
odmik 3 cm!

!

Preprečite napetost!
NE
STISKAJTE!
NE VLECITE
ENOSTRANSKO!

Plošče narahlo
položite drugo
ob drugo

Puzzle spoje narahlo sestavite,
rahlo privzdignite in istočasno
rahlo povlecite narazen

Pregrade:

izrežite
odgovarjajoče
odprtine v
plošče

Strokovno polaganje lahko na kraju samem zaradi posameznih pogojev odstopa od teh
navodil. Zato proizvajalec v osnovi ne more jamčiti za montažna dela!
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Pritrjevanje

Na prednjem delu pritrdite na 3 mestih:
Odmik od
prednjega roba:
ca. 5 cm

Odmik od
stranskega
roba: ca. 8 cm

Izvrtajte

Vijak in podložko zabijte tako, da
se enakomerno trdno stikata in sta
nekoliko pogreznjena

Udarne vijake
zabijte
naravnost

Dopolnilo za polaganje s KK-profilom
Ležišča KKM, KIM, LENTA (brez puzzle spojev)

Dodatno potrebujete še:
za privijanje
vijakov:

1

ali

ali

Polaganje plošč

(gl. tudi prednjo stran)

KRAIBURG pritrdilni elementi:
Vpenjalni vijačni vložki ø 10 x 100 mm s
• pripadajoči šestrobni vijaki (SW 13) - A2
• pripadajoče podložke ø 30 mm - A2

min. 4 - maks.
8 cm!

(ali pritrdilni elementi z najmanj enako trdnostjo in odpornostjo)
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Vstavjanje KK-profila
Pregrade:

Profile in plošče sestavite narahlo skupaj

Po potrebi razrežite KK-Profil
in ga položite, po potrebi ga
dodatno pritrdite

• zaobljen 		
konec obrnite
nazaj
• poravnano z 		
zadnjim
robom ležišča

!

3

Za prirezovanje profilov je
načelno primerna vsaka
ročna žaga, najprimernejša
je ročna krožna žaga.

POMEMBNO: Profil pokriva fugo po vsej dolžini ležišča
(tudi pri pregradah)!

!

NE STISKAJTE!

Pritrjevanje

A Plošče pritrdite na prednjem robu (glejte zgoraj)
B Pritrdite KK-profile

!

Izvrtajte

Vložke zabijte
naravnost

Vijake privijte v vsako
predpripravljeno luknjo!

Vijak in podložko privijte tako, da
se enakomerno trdno stikata.
Ne privijte premočno!

Nasvet: Za preprečevanje zdrsa profila:

1. izvrtajte prvo luknjo
2. zabijte vložek (-> fiksiranje)
3. nato nadaljujte z vrtanjem lukenj
KRAIBURG posamična in puzzle ležišča - SL - 07/2015

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG, Göllstr. 8, 84529 Tittmoning, Nemčija
tel. +49/8683/701-303, faks +49/8683/701-190, e-mail: info@kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-elastik.com
Pravna podlaga je različica tega dokumenta v nemškem jeziku.

