
När ni mottagit era Green Plank®-produkter
Kontrollera omedelbart ditt paket vid ankomst
skadestånd. Och kontrollera ALLTID modeller, kvalitet och 
kvantitet innan du börjar
installera/montera Green Plank®-kompositprodukter.
Eventuella påståenden om synliga fel som gjorts efter monter-
ing eller modifiering är inte godkända.
Green Plank®-kompositprodukter ska alltid monteras av 
kompetent personal. 
Green Plank®-kompositprodukter ska inte användas för 
bärande segment.
Följ alltid dessa installationsinstruktioner för att upprätthålla 
garantin.

Säkerhet:
När du arbetar med någon typ av byggprojekt är det nödvän-
digt att bära lämpliga skyddskläder för att undvika risk för 
personskador. Kapning, slipning eller sandning bör göras 
utomhus eller i ett väl ventilerat område.

Produktinformation:
Varje Green Plank®-kompositplanka har ett unikt naturligt 
utseende. På grund av den till synes trästrukturen kan flera 
färgskillnader uppstå.
Eftersom varje träd är unikt i sina tillväxtegenskaper, har trä 
som en naturlig produkt inte en jämn struktur.
Det rekommenderas att köpa allt staketmaterial på en gång, 
eftersom prouktionsrundor kan producera något olika färger.

• Förborrning och försänkning är alltid viktigt.

• Att fixa för nära skivans ände orsakar klyvning - inte närmare 
än 15 mm och inte längre än 20 mm från kanten.

• Det borrade hålet måste vara något större än "ytterdiametern" 
på skruvgängan.

• Skruva ner med lågt vridmoment, var särskilt försiktig i 
skivorna.

• Se till att skruvhuvudet är i linje med skivytan. Överdriv inte 
fästelement.

• Vi rekommenderar fästen av rostfritt stål.

• Färstningar måste installeras vinkelrätt mot brädans yta, dvs 
inte snedställning.

• Använd endast fixeringar som uppfyller lokala 
byggnadsstandarder.

• Vid installationen bör temperaturen vara minst 5°C+.

• Maximalt avstånd mellan basplattan är 1800 mm c/c.

DIAGRAMMEN OCH INSTRUKTIONERNA I DENNA GUIDE ÄR ENDAST FÖR ILLUSTRATIONSMÅL OCH 
ÄR INTE MENINGEN ATT BYTA UT EN LICENSIERAD PROFESSIONELL. ALLA KONSTRUKTIONER OCH 
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN MÅSTE I ENLIGHET MED ALLA LOKALA ZONER OCH / ELLER 
BYGGKODER. KONSUMENTEN TAR ALLA RISKER OCH ANSVAR SOM FÖRBINDAS MED BYGGANDE 
ELLER ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT. KONSUMENTEN ELLER KONTRAKTÖREN SKA FÖR ALLA 
NÖDVÄNDIGA STEG FÖR ATT SÄKERSTÄLLA SÄKERHETEN HOS ALLA SOM ÄR INBLANDADE I 
PROJEKTET, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, BÄRA DEN LÄMPLIGA 
ÄKERHETSUTRUSTNINGEN. UTOM INNEHÅLLET I DEN SKRIFTLIGA BEGRÄNSADE GARANTIEN, 
GARANTINEN LÄGGER INTE NÅGON ANNAN GARANTI, ELLER UTTRYCKLIGT ELLER IMPLICERAD, 
OCH SKAL INTE SKADA ANSVAR FÖR NÅGONA SKADOR, INKLUDERANDE FÖLJANDE SKADOR.

Förvaring:
Förvara Green Plank®-kompositprodukter under skydd för att 
hålla en ren yta. Om de förvaras
utomhus måste de täckas med ett ogenomskinligt material. Alla 
produkter ska förvaras plant och på en torr yta. Stapla enheter 
med band- och bottenstöden i linje.

Acklimatisering:
Varje material expanderar och kontrakterar med
temperaturförändringar, och sammansatta plankor är inget 
undantag.
Expansion och sammandragning är inte en produktdefekt och 
täcks inte av Green Plank-garantin.
Vid installation och kapning är det viktigt att alla brädor, stolpar, 
räls etc. måste hållas så svala som möjligt genom att hålla dem 
borta från direkt solljus. Plankor som har tillbringat flera timmar 
i solen kommer att ha expanderat mer än de som hålls i skug-
gan, och följaktligen kommer de att dras samman mer när de 
svalnar vilket resulterar i ojämna eller större luckor. Det är bäst 
att markera, klippa och installera brädor, räls, stolpar etc. när de 
alla har ungefär samma temperatur.
Avstånd från huvud till huvud mellan stängselbrädor måste vara 
minst 2 mm per meter (dvs för en 3,6 meter lång kartong 
rekommenderar vi 8 mm mellanrum för att möjliggöra expan-
sion / sammandragning).

Vad du behöver för ditt
Novofence™ Traditional staket:
1. Pulverlackerade stolpar
2. Aluminium + sammansatt stolpehylsa
3. Sammansatt fyrkantig toppvals
4. Basplattor av metall
5. Rostfritt stål + kompositskenor
6. Stängslingskonsol med dubbla bilar
7. Skruvar
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