Arbejdsbeskrivelse / DV– for Outercore

Stykliste
Til en standard Outercore løsning hører:
-

4 Profil længder
4 Hjørner
Skruer til beton
Skruer til montage af hjørner
Montagebeslag (Bruges så kassetten let monteres korrekt på bagmur)
Skråstiver (Bruges ved lodpost/under glasklodser fra isoleringstykkelse på +200 mm )

Levering på fix mål eller afkortning
Mål på Outercore profiler kan være standard længder som afkortes af tømrer. Eller også bestilles de
på fix mål til projektet.
Samling og montage af Outercore
Outercore er simpel i sin opbygning. Der er 4 hjørner og 4 planker. Der skal bruges 4 skruer til
hvert hjørne og afhængig af størrelse et antal beton til montering på muren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der skal anvendes medsendte beton og montage skruer.
Outercore false og hjørne profiler samles i ens dybder.
Hjørne profilet monteres med 2 montage skruer i hver side. (4 skruer i hvert hjørne)
- Bemærk at over 200mm anvendes 3 skruer i hver side af hjørnet (6 skruer i hvert hjørne)
Hjørneskruer monteres med max moment 5-8 kg.
Skrueafstand ved montage af falsen. 20 cm fra udv. hjørne og derefter max 60cm mellem skruer.
Skråstivere placeres under bundfalsen. (ifølge aftalte afstande)
Skråstivere Placeres altid under lodposte.
Monteres Outercore false i temperaturer under 5 grader, forbores der til beton skruer.
Trækprøver foretages letbeton og mursten.
Vægt pr lbm meter. (fuld profil 350mm. 6,5kg)
Vinduer kiles ved Outercore hjørne

Montage af andre materialer på Outercore profilet.
Indv lysning: Fx fibergips eller andet, må skruens indsætningsdybde i Outercore profilet ikke overstige 15mm
Persienner, gardiner mm: skruens indsætningsdybde i Outercore profilet ikke overstige 15mm.

Outercore ApS
Bredballe Center 9
7120 Vejle Ø
Tlf.: 71 745 747, Email; info@outercore.dk
CVR nr. 37 79 32 56

Ved meget store vinduespartier kan man med fordel først montere bundprofilet med 2 hjørner
Denne enhed monteres på bagmur.
Herefter sættes de 2 lodrette profiler i de 2 hjørner.
Afslutningsvist monteres 2 hjørner med topprofil og ”sænkes ned på de 2 lodrette profiler og
Fastgøres
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