Monteringsanvisning

Burspråk
När du har monterat stommen enligt anvisning, och kluvit till det sista varvet så att fram och
baksida på stugan livar med gavelspetsarna, är det dags för montering av burspråk.
Det spelar ingen roll om du monterar dessa före eller efter takåsarna.
Men dom måste sättas dit före man börjar med takpanelen!
1, Ställ upp burspråken mot öppningen och tryck in dem i hörnen av knutarna på stugan.
Sedan ställer man upp ”centrum-burspråket” och ställer till dom så att listerna på burpråken
sluter tätt. Fäst sedan med några skruv bara så att burspråken står på sin plats och inte faller
ifrån stugan. Burspråken ställs direkt på syllramen precis som första varvet på stugan.

Obs! Tänk på att ställa
burspråken rätt väg så
dom inte hamnar upp & ner
Det ska vara 1 halv + 3 hela
timmerbitar ner mot syllen.

2, När burspråket står på din plats, så lägger man upp något som är rakt.
En skrotbräda eller ett vattenpass t.ex
Då lägger man upp den på gavelspetsarnas utstick, sedan lägger man det kloss i mot
”centrum-burspråket” som på bilden nedan.

3, Dra sedan ett streck efter brädans undersida på burspråket.

4, När man har gjort det så har märkt ut hur högt ”centrum-burspråket” ska vara, så att det ska
komma i samma höjd med gavelspetsarna.
När de är gjort, så kan man plocka ner burspråken och lägga dom på marken igen.

5, Ta sedan och mät höjden från syllramen, till överkant på sista varvet.
På bild är ett exempel 2250mm men detta kan vara väldigt olika, beroende på hur man har fått
ihop timmervarven, sedan är trä ett levande material så det kan vara olika för alla.
När detta är mätt, så vet ni hur höga ”sido-burspråkens” längsta list/del ska vara.

6, Då vet ni att ”sido-burspråken” ska vara de måttet ni just mätt på den högre delen, och den
lägre delen ska vara samma höjd som ”centrumburspråket”.

Tänk på när ni klyver att ni mäter och klyver rätt så att listerna sen passar ihop igen när ni ska
ställa tillbaka burspråken.

7, När burspråken är tillklyvda så ska dom ställas på plats igen.
Och då kommer de se ut såhär, dom kommer alltså ha samma lutning som gavelspetsarna.

8, När ni ska skruva fast burspråket för gott, så skruvas det på följande sätt.
Tänk på vilken riktning ni skruvar in skruvarna, så det inte kommer ut skruvspetsar inne i bastun.

Nu när burspråket står på plats, och du lägger takpanelen så kommer panelen att liva med
timmerväggarna och bli tätt. Skulle du bli lite missnöjd, och att det kanske lyser igenom på något
ställe eller liknande, så går det alltid att sätta taklister till exempel i burspråksdelen.

