
S Ä Ä D E T TÄVÄ 
H A R J A P U U N K I I N N I K E

BENDERS katot 

Benders Suomi Oy • Hylläväntie 10 • 04600 Mäntsälä • Puh 0207 432810 • Fax 019 6877501 • info@benders.fi • www.benders.fi

Bild 1. Bender Säädettävä harjapuunkiinnike.

On hyvä käyttää säädettävää harjapuunkiin-
nikettä, jolla saat harjanpuun helposti oikea-
ankorkoon. Voit käyttää harjapuuna tiiliruo-
detta.

Säädettävä harjapuunkiinnike mahdollistaa 
hyvän tuuletuksen koko harjan alueella, erity-
isesti siinä tapauksessa, kun käytetään auma- 
ja harjatiivistenauhaa.
 
Kiinnike voidaan asentaa korkeuksien 50 -150 
mm välillä + harjapuun korkeus. Kiinnike asen-
netaan jokaisen tuuletusriman päälle. Harjapuun 
koko täytyy olla vähintään 45 x 45 mm.

tuotenumero
Bender säädettävä harjapuunkiinnike:  065190

tuotetiedot
Materiaali:  Kuumasinkitty teräs
Paino:  200 g / kpl
Pakkauskoko:   20 kpl / ltk

 asennusohje
Asenna tuuletusrimat ja kattoruoteet 
asennusohjeiden mukaisesti. Kiinnitä ylin 
kattoruode kevyesti, jotta voit ottaa sen pois 
asentaessani kiinnikettä tuuletusrimaan. Poraa 
ruuveille reiät tuuletusrimaan, jotta vältetään puun 
halkeaminen. Sovita kiinnike molemmin puolin 
kattoa ja oikealle korkeudelle. Katso (taulukko 1) 
Benders katot asennusohjeesta. Muista huomioida 
myös harjapuun korkeus.

Laita linjalanka kahden ensimmäisen kiinnikkeen 
väliin ja jatka asennusta linjalankaa apuna 
käyttäen. Näin saat kiinnikkeet suoraan ja samalle 
korkeudelle. Laita harjapuu kiinnikkeiden päälle 
ja ruuvaa se kiinni( ruuvaa tasaisesti molemmin 
puolin, jotta harjapuun keskilinja säilyy ). Asenna 
ylin ruode paikalleen. Asenna sitten kattotiilet, 
sekä auma- ja harjatiivistenauha. Lopuksi aseta 
harjatiilet paikalleen ( ruuvi kiinnitys ) ja näin olet 
tehnyt harjan, joka on suorassa, siistin näköinen ja 
tuulettuva.

Bild 2. Vid lägsta montering av nockbrädeshållare, finns en justermån på 
50 - 75 mm. knäckmåttet är på bilden 130 mm, vilket är max knäckmått. 
Det finns då plats mellan U-benens topp och nockspetsen för lägsta juste-
ring, 50 mm.

Bild 3. Vid högsta montering av nockbrädeshållare, finns en justermån 
på 125 - 150 mm. knäckmåttet är på bilden 65 mm, vilket är minimum 
knäckmått för tillräcklig infästning.
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