MONTERINGSANVISNING
Icopal Ställbar Rännkrok
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1) Ta reda på ungefärlig lutning på taket/takfots-brädan.
(ex. om sträckan X är 40 cm är taklutningen 14º)

0º 7º 14º 18º 22º 27º 38º

3) Vik in låsblecket för att låsa kroken i önskad
vinkel. Tryck ner blecket ordentligt, vid behov använd
lämpligt verktyg. (exempelvis tång).

2) Ställ in önskad vinkel genom att sticka in
låsblecket i rätt spår på kroken.

b

4) Kontrollera gärna inställd vinkel innan övriga krokar
ställs in. Krokens framkant bör i horisontalplanet ligga
cirka 25-30 mm under bakkantens nabb (b).

5) När alla krokarna är inställda på önskad vinkel skruvas de upp med en horisontell lutning av cirka 3 mm per
meter mot stupröret.

För montage av övriga takavvattningsdetaljer, se Icopals monteringsanvisning för takavvattning
Icopal AB, Box 848, 201 80 Malmö. Kundservice 020-45 11 00 www.icopal.se

ASSEMBLY INSTRUCTION
Icopal Adjustable Gutter hook
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1) Find out the approximate angle of the roof / eave board.
(e.g. if section X is 40 cm then the roof slope is 14º)

0º 7º 14º 18º 22º 27º 38º

2) Set required angle by sliding the securing plate into the
correct groove on the gutter hook

3) Bend the securing plate to lock the gutter hook at the
required angle. Press down the securing plate hard, use
a suitable tool if necessary (pliers for example).

b

4) Check the angle setting before setting the other gutter
hooks. The front edge of the gutter hook on the horizontal
plane should be approximately 25-30 mm under the back
edge (b).

5) When all hooks are set to required angle, screw them
up with a horizontal slope of approximately 3 mm per
meter towards the down pipe.
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