
Hörnlagun

Lagun med aluminiumbalk

Monteringsanvisning

Utvändiglagun  



1. När lagunväggen är kapad så måttet är 
522mm från alusarg (Alusarg saknas på 
bilden) är det dax att sätta dit forexlisten 
som alubalkarna ska ligga på.

4. Fäst alu-listen (D) på lagunväggen med 
skruv 4,8x35. Förborra alulist med 5 mm 
borr. Skruvas i lederna mellan aqvisspon-
ten.

2. Montera forexlisten (60x18x2000) (A) 
160 mm under lagunväggens höjd.  Använd 
träskruv 5x60 C4. Skruva fast listen i lederna 
mellan aqvissponten mot ytterväggen.

3. Placera ut alu-balkarna (B) med jämna 
mellanrum på forexlisten. Montera forex-
plattan (C) mellan balkarna så de ”låses” 
fast, fästs med träskruv 5x60 C4 i lederna 
mellan aqvissponten. 

Montera forexlisten (60x18x2000) (A) 
längst in i lagunen i överkant, (samma 
höjd som lagunväggen). 
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5.  Lagunskivan fästs sen med vingskruv i alubalk cc 300 samt med skruv 4,0x32 längs med kanterna cc 150 i 
forexplattan (C).

TIPS! Markera ett streck i mitten av varje alusarg, så du ar du ska fästa vingskruven i alubalken. 

Lagunen fylls med krossmatrerial 8/16. 
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6. Fäst lagunskivan med självborrande 
Vingskruv i alulist och alubalk

7. Mät in 30 mm från lagunkanten för att fästa skruven i alu-listen som ligger under lagunskivan, avstånd 
mellan skruvarna cc 300 mm. Använd skruv 4,0x32 längs med kanterna, cc 150 i forexplattan (C).
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1. Montera en forexlist 60x18x2000 (A) 160mm under lagunväggens överkant (se punkt 1).  Använd trä-
skruv 5x60 C4. Skruva fast listen i lederna mellan aqvissponten mot ytterväggen.

Placera ut alu-balkarna (B) med jämna mellanrum på forexlisten. Montera forexplattan (C) mellan balkarna 
så de ”låses” fast, fästs med träskruv 5x60 C4 i lederna mellan aqvissponten.

Montera en forexlist 60x18x2000 (A) på insidan av lagunväggens överkant. Montera fast forexplattan (C), 
160 mm under överkant på lagunväggen, skjuts mot f-listen. Placera alu balken (B) på forexplattan (C) och 
”lås” fast den med två stycken mindre forexskivor.

Lagunen fylls med krossmatrerial 8/16.

 Insidan av lagunväggens överkant
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2. Fäst lagunskivan med självborrande 
Vingskruv i alulist och alubalk

3. Mät in 30 mm från lagunkanten för att fästa skruven i alu-listen som ligger under lagunskivan, avstånd 
mellan skruvarna cc 300 mm. Använd skruv 4,0x32 längs med kanterna, cc 150 i forexplattan (C).


