Monteringsanvisning
Falken 8

Vid frågor kan du ringa
Stig Wikström VD/Säljare.
Telefon: 0910 - 78 17 80
Stig@Botniastugan.se

Montering/Tekniska frågor.
Telefon: 0910 - 78 17 84
info@Botniastugan.se

Lycka till med monteringen.
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Hej!
Roligt att du har valt en stuga från Botniastugan.
Våra stugor är lätt monterade och med några tips så kommer det gå
problem fritt.
Plintarna.
Det spelar ingen större roll vad för underlag man har, bara underlaget är någorlunda plant
och inte rör på sig för mycket.
Man vill även undvika att vegetation växer under eller mot stugan.
Spelar ingen roll vad för typ av plintar du tänker använda,
tex ställbara, lekasten eller liknande.
Se bara till dom är på samma höjd, dvs i våg.
Placera plintarna efter ritningen, kryss mät så du vet att den inte blir skev.
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Upp packning och sortering.
Öppna upp packet med hjälp av en plåtsax eller hammare med kofötter.

Noter att stugorna är paketerade olika beroende på modell, vissa kommer på 2st pallar.
Sortera upp allt i olika högar, kontrollera med listan att allt är med.
Saknas det nått eller nått har blivit transport skadat, maila eller ring.
info@Botniastugan.se
0910-781784
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Timmer 45x145
Frästa båda sidorna
Antal

Längd

Fräst en sida eller inte alls

Speciellt
Takås, klyv bort
övre spont

Antal

1

4835

2

4835

2

Klyvda 45mm i 12°
Hö & Vä
4835

19

4335

3

2690

16

2290

3

2290

Kompletta gavel
spetsar

Längd
2057

10

1980

4

555

1145

18

895
800 Ingen fräsning

26

745

13

445

10

245

Klyvda 68mm

Vindskivor & Foder 22x95
Speciellt
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Speciellt

13

9

Syll 45x120
Antal

Längd

Antal

Längd
12

Speciellt
Räcker till hela
4200
stugan

Packet Golv & Tak 19x85x4200
För golvbrunnen

15

4200

För att fästa takfot brädorna 45x35
4
2000

Om den ska ha altan
Antal

Timmer 45x145 frästa en sida.
Längd
Speciellt
10
2
10
2

Antal

1200

2

Klyvs 68mm skicka
1200
med allt
550
Klyvs 68mm skicka
550
med allt
Impregnerat 22x95

13

2000

Syll 45x120
Längd

Läggs ovanpå
paketet

4

2070

5
1110
Foder & Överliggare 22x95
2

4200

Speciellt

Antal

Antal

Standard i stugan

2 Bastulavar 1990mm

Kamin & Brandskydd

1 Kamin

1 Lister till bastulavar

M3

1 Ytterdörr

20 Es Pro

Vänster hängd

M1

Höger hängd (original)

2 Brandplåtar

1 List Ytterdörr

3 Lekastenar

1 Bastudörr
Paneldörr

1 Plåtar till Lekastenarna, en av varje
2 Ϟ Formade fästen

Harvia glasdörr (original)

2 L Formade fästen

Paneldörr med fönster

1 Harvia WHP 1500

1

1 Harvia skorstens tillbehörs box

List Bastudörr.
Obs Harvia ska spåret klyvas bort

1 20kg Bastusten

3 500x1300 fönster öppningsbara

Om den ska ha plåttak

3 Lister till 500x1300 fönster

2 Slätplåt

1 Monterings anvisning
1 Golvbrunn med ram
2 Underlagspapp
6 Slagklossar
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Syllramen.
Skruva i hopa dom yttre plankorna av syll ramen, använd 2st 90mm eller längre skruv.

Kryss mät när du har fått det att stämma så kan du skruva fast dom resterande reglarna.
Du väljer själv om du vill fördela dom lika eller sätta dom 555mm mellan varandra,
notera att om du inte följer ritningen så kan det miss stämma med plintarna

Har du köpt med en altan så ska det monteras på följande sätt
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Första varvet.
Börja 1:a varvet med ½ och helplank, slå samman dessa och kryssmät diagonalen så att
stugan i vinkel.
Fäst sedan 1.a varvet i syllramen med ett par 90mm skruvar, skruva in dom så att 1:a
varvet sitter fast med syllramen.

Slå ihop väggarna.
När man slår ihop timret så måste den slås ner jämt över båda sidorna, annars så kan
knuten spricka och gå av.
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Vid dörrar och fönster kan det bli så att timret solfjädrar ut.
Detta löser man igenom att skrå skruva i kortändorna.

Samma sak man göra om en timmer stock har torkat och blivit sne.
Slå ner den så gott du kan på en sida, skruva fast den i timmer knuten.
Banka sedan ner det på andra sidan och skruva fast den där med.
Skulle det vara så att virket har skruvat på sig så att under och över sponten inte gå in i
varandra, ta då en skruvtving och 2 slagklossar.
Sätt en på vardera sida om den undre plankan och skruva fast dom med tvingen, nu kan du
slå ner den skruvade plankan mellan slagklossarna.
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Mellanvägg

9

Ytter väggar
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Sista plankan.
För att kompensera olikheten i plankernas höjd vid montering så bör man se till att
plankerna följs i höjd vid monteringen.
Du kan behöva de 2-3 sista planken justera höjden genom att justera dessa upp eller ned i
sammanslagningen.
Detta för att långvägg och sido vägg ska hamna på samma höjd (Liva) dvs den vinklade
klyvna sista planken ska stämma med gavelsida.
Är det så att du inte kan få ner översta plankan nog mycket för att det ska liva med gaveln,
så kan man använda en cirkelsåg, sticksåg eller annan maskin där man kan ställa in för sne
klyvning.
Observera att trä är ett levande material, så beroende
på luftfuktighet och hur länge stugan har legat i paketet så kan virket ha ändrat
dimensioner.

Gavel spetsar och takåsar.
Håll ihop gavelspetsarna igenom att spika fast dom.
Vissa stugor har 45x120 takåsar andra kan ha vanligt timmer virke (45x135) med övre
sponten bort klyvd.
Jacka ur 120mm från gaveln och har din stuga timmer virke till takåsar så ta då ur
mellanskillnaden 15mm från åsen.
Skruva fast åsarna med 90mm skruv.
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Golvbrunn & ram
Mät hur tjock golvbrunnen och golvplankan är. Räkna sedan ut mellanskillnaden. Så mycket
lägre ska ramen monteras under golvåsarna.

Såga ut ett hål för dränerings röret, montera golvbrunnen.

Har du räknat rätt så när du lägger golvet så ska det komma på samma höjd som
golvbrunnen.
Skarv mellan golvplank och brunn bör tätas med silikon.
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Golv och tak.
Beroende på vilken modell man har köpt så kan golv och tak komma färdig kapat, men
oftast så kommer det som ändspontat.
När man lägger ut ändspontat så börja med planka (1).
När du måste kapa (2) så tar du biten som blir över för att börja på en ny rad.

Använd samma teknik när du lägger taket, men tänk på att dom stugor som har funkis,
pulpet eller enkellutat tak ska taket läggas längst med stugan.
Är det ett vinklat tak så ska det läggas från nocken ner mot ytterväggarna.

Fönster och dörrar.
Ta bort sponten innan fönstrets sätts in.

Mäta ut hur mycket som måste kapas bort på den övre plankan för att få plats med
dörren/fönstret med en glipa på max 10mm ovanför.
Detta för att inte planken ska hänga sig då stugan ”sätter” sig.
Man kan även ta bort från den undre plankan för att få lägre tröskel, eller sänka fönstren.
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Montera nu fönstren, skruva fast listen på dörren/fönstret.
Är det en 34mm timmer så skall en distans list limmas fast på insidan av fönsterlisterna.

På dörrkarmen finns det ett spår där man trär in listen, listen skall vändas olika beroende på
om timret är 34mm eller 45mm. Listerna fästs enligt bilderna nedan för stuga i 45mm.
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När listerna sitter fast i karmen så fästs sedan dörren från insidan mot väggen som visas på
bilden nedan.

Dörrkarmen kan även fästas med 2-3st skruv längd ca 70 - 100 mm eller karmskruv
(förborras) som skruvas genom insida karm och i väggen.
Börja med gångjärnssidan, kryssmät sedan insida karm, häng dit dörrbladet och prova,
innan du fäster den andra sidan.

Takpapp.
Efter du har kapat och skruvat fast foder, vindskydd och takfotsbrädor, så skall takpappen
läggas ut.
Börja lägga nerifrån och arbeta dig uppåt, pappen som ligger över nocken ska överlappa på
båda sidorna.
Rekommenderad pappspik är 20mm annars finns det risk den går igenom taket.
Tag dom ihop tejpade 45x34 brädorna 2st 450mm och 2st 900mm skruva fast dom på
vardera sida om väggen med dom 900mm längst ner.
Rekommenderad sitthöjd är 450mm respektive 900mm.
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Montering brandskydd
Börja med att skruva fast fästena.
S fästena ca 100mm innanför plåtarna
och L fästena 1500mm ovanför
skårorna i S fästet
OBS ska inte kaminen stå i ett hörn så
Följer det bara med 2st plåtar
Snäpp sedan fast brandplåtarna i fästena,
tänk på att plåtarna ska överlappa
varandra i hörnet.
Det kan behövas figurkapning
2st plåtar för eventuella fönster.
Lägg 2st lekastenar i hörnet och
låt den 3e stenen ligga ovan på golvplåten,
sedan lägger man plåt
lock ovanpå lekastenarna.
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Ställ kaminen ovan på
golvbrandskyddet,
kaminen ska minst vara 100mm
från närmaste brandskydds vägg.
Låt det isolerade rökröret överlappa
brandplåtarna minst 100mm,
även om man har installerat
en vattentank.
Standard på Botniastugan behöver
man ej använda G och F.
Men ska användas om man isolerar
taket.
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