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Montageanvisning

Skruvsats består av följande: Fransk träskruv 12x100 mm
    Nylonplugg 16x80 mm
    Galvad bricka 37x13x3 mm

Rekommenderade verktyg: Borrhammare med 16 mm borrstål
    Liten plasthammare / gummiklubba
    Spärrskaft / mutterknackare med hylsa 19 mm
    6,35 mm insexnyckel (1/4”)

1. Placera fotplattan på plant underlag och observera pilmarkering som indikerar trafikriktningen.  
Markera hålen för borrning.

2. Borra 4 st hål Ø 16 mm med djup 85 mm. Rengör hålen från borrdamm och sopa ytan ren från damm och skräp.

3. Knacka försiktigt ned pluggarna med gummiklubba eller plasthammare.

4. Placera fotplattan över hålen. Sätt brickan på skruven och skruva för hand i skruv i plugg så att de precis fäster.  
Dra sedan fast skruvarna med spärrskaft / mutterknackare. Det är viktigt att använda en bricka av föreskriven 
storlek. OBS! Brickan skall vila ovanpå fotplattan och inte i de försänkta hålen.

5. Skruva loss fotplattans fyra insex-skruvar. Placera valfri StayUp fjäderlösning i fotplattan, kontrollera inriktningen 
och dra fast insex-skruvarna igen.
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Hela vår verksamhet bygger på ett  
gemensamt mål – att värna om liv 
I Sverige finns det över 140 000 km väg som ständigt utvecklas och moderniseras.
Vi på ATA är experter på trafiksäkerhet och levererar helhetslösningar till kunder som alla 
har ett och samma mål – att värna liv och skapa säkra arbetsmiljöer.

Vare sig det handlar om ett vägmärke, trafikanordningsplaner, fordonsutrustning eller  
vägräcken så har vi lösningarna. Tillsammans jobbar vi för att utveckla säkerheten och  
skapa tryggare miljöer – for the love of lives™


