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Fjern dækpladen 

Sørg for at bjælkerne sidder tæt sam-
men i not og fer og ligger på underlaget 
og tætningslisterne i bjælkernes fulde 
længde (billede 5). 

Sæt spændstykkerne i - et i hvert profil. 
Sørg for at presse den ende af spænd-
stykket, der hæftes på grundprofilet, 
ned mod bjælken, mens der spændes. 
Derved ’bider’ spændstykket sig fast i 
profilet (billede 6). 

Læg den nederste dæmningsbjælke 
(med bundforsegling) på plads mellem 
profilerne, så den slutter tæt til under-
laget (billede 3). 

Læg derefter de øvrige bjælker på 
plads som vist på billede 4 ovenfor. 

Ved den blå pil (på billede 4) holdes bjælken 1-2 cm 

fri af underlag eller underliggende bjælke, indtil de 

er parallelle. Derefter presses den helt ned. 

NB. Den øverste bjælke er uden topforsegling 

Bundforsegling 

Topforsegling 
Fer 

Not 

Spændestykker - spænd kun let! 

Smør grundprofilernes læbelister 
med silikone af god kvalitet før 
montering af bjælker 

Demontering sker i modsat rækkefølge. 

Bemærk 
• Det kan lette demonteringen, hvis læbelisterne 

gensmøres med silikone (billede 2), før arbejdet på-
begyndes. 

• En malerrulleholder (kort rulle) ført ind i bjælkeen-
den er et godt værktøj til at løfte en dæmningsbjælke 
fri af grundprofilerne. 

Skan QR-koden og se brugen af 
malerrulleholder 

OP 

Topforsegling - der er normalt 
ingen på øverste bjælke 
Bundforsegling - kun på nederste 
bjælke OBS bundforsegling er løs! 
Hold fast under bundforseglingen 
når du løfter bjælken af 
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Dæmningsbjælke 

Nederste bjælke (m. bundforsegling) lægges først. 
NB. Bundforseglingen skal, når bjælken er monte-
ret, sidde i bjælkenoten i hele bjælkens længde 

Bjælken presses ind i den ene side og ned i den 
anden. Hold (ved blå pil) 1-2 cm afstand til underlag 
eller underliggende bjælke. 

Bjælkerne presses sammen og ned mod gulvet, 
så bundforseglingen kan optage evt. ujævnheder 
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PRES! 

En simpel måde at fjerne en 
dæmningsbjælke hvis finger-
kræfterne svigter: 
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