
LIDA  15 N     (Svenska 2014-09-04)  
 

LEVERANSBESKRIVNING  
 
 
TAK  
Råspont 17, takåsar 45 x 170, enkel vindskiva 22 x 120,  
takfotsbrädor 22 x 95, 22 x 170.   
Taklutning ca 7o.   
 
 
YTTERVÄGG 
Timmerprofiler 28 x 145 färdigknutade. 
Ursågning av profiler över/under dörr på A-väggen görs av kund. 
Gavelspets snedsågas på plats efter takåsarna.   
 
 
GOLV  
Ingår ej. 
 
 
DÖRR 
Dubbeldörr 13 x 19 rak utan glas, obehandlad. Valfri placering på framsidan. 
Trycke och lås ingår. 
 
 
PLÅT  
Material för plåtbeslagning ingår ej. 
 
 
ÖVRIGT  
Erforderlig spik för ihop montering. 
Ventilgaller. 
 
 
 
 
 
 
TILLVAL GOLVSATS 
Bjälklag 35 x 120, bärlina 100, råspontgolv 17. 
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LIDA  15 N  

 

LEVERANSBESKRIVNING 
 
 
RITNINGAR OCH BESKRIVNINGAR 
Huvudritning med materialbeskrivning. 
Måttritning för grundläggning. 
Arbetsritningar. 
 
 
DIMENSIONSFÖRUTSÄTTNINGAR  
LIDA 15 N är dimensionerad för följande laster enligt BKR. 
Tak: Snözon 2,5 + egenvikt  ca 0,5 kN/m2. 
 
Vid placering av LIDA 15 N inom område där högre krav beträffande lastförutsättningar gäller 
skall detta ovillkorligen framgå i beställning och leveransbeskrivning. 
 
 
 
  
Tillverkaren förbehåller sig rätten till att i materialleveransen göra tekniska förändringar eller 
sådana som lagar och författningar föreskriver. 
 
Illustrerad inredning ingår ej utan att vara speciellt angiven. 
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Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig
kapat

Kapas
på plats

2 Timmerprofil     BP28020 28x75 4690 X

36 Timmerprofil – 
4 bitar delas för gavelspets BP28112 28x145 3690 X X

20 Timmerprofil BP28111 28x145 4690 X

13 Timmerprofil – Delas för dörr BP28023 28x145 3334 X X

2 Monteringsklossar   ( Slagklossar ) MK003 28x145

1 Dubbeldörr, komplett 113190000 13x19

Råspont (alt. 50st L-5100) RS017 17x95 270 m X X

8 Takås   SR4517001 43x170 4000 X

Trekantsregel TK001 38x50 15 m X

2 Takfotsbräda       vägg A TH22170005 21x170 3000 X

5      ”      vägg  A-C + foder över-under dörr TH2295005 21x95 3000 X

2 Dörrfoder sidor TH2295002 21x95 2100 X

2 Vindskivor TH22120009 21x120 4200 X

4 Reglar till ytterväggar SR4570079 43x70 2400> X

20 Stödläkt till ytterväggar TH2245003 21x45 2400> X

1 Dörrinfattning         28 mm spår IF041 45x105 4200 X

1 Dörrinfattning         28 mm spår IF046 45x105 1500 X

2 Bottenram    jackad BR3512020 34x120 3375 X

2 Bottenram BR3512021 34x120 4341 X
VÄND!
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Litt. Antal Material Art. Nr. Dim. Längd Färdig
kapat

Kapas
på plats

Spik- och beslagspåse innehållande: SB108

1 pkt Komplett trycke och lås ytterdörr LC002

1 pkt Trådspik       á 200 st SS409 100x3,4

3 pkt Trådspik       á 250 st SS406 75x2,8

2 pkt Skruv       á 200 st SK021 4x40

2 Ventilgaller IK071

Batchnr:

Sign: Nr:

 This product is carefully 
packaged and controlled by:
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Innehållsförteckning:   Byggnadsbeskrivning  (Svenska 2014-09-04) 
                                        Ritningar 1158 A 01-A 04   
 
 
LIDA LIDA LIDA LIDA 15 15 15 15 NNNN             uuuutan Golvsatstan Golvsatstan Golvsatstan Golvsats    

 
För att Er LIDA För att Er LIDA För att Er LIDA För att Er LIDA 15 15 15 15 NNNN    skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett skall bli vad Ni och vi hoppas på krävs att uppförandet sker på avsett sätt.sätt.sätt.sätt.    
Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.Läs därför igenom dessa beskrivningar samt studera tillhörande ritningar noggrant.    
Detaljlösning mm kontrolleras.Detaljlösning mm kontrolleras.Detaljlösning mm kontrolleras.Detaljlösning mm kontrolleras.    
Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.Skaffa rätt och riktiga verktyg.    
Kontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delarKontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delarKontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delarKontrollera materialleverans gentemot materialspecifikationer, sortera i lämpliga delar....    
OBS! Allt mateOBS! Allt mateOBS! Allt mateOBS! Allt material skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.rial skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.rial skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.rial skall skyddas mot fukt under lagring och uppförande.    
Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.Kapa aldrig några bitar förrän Du kontrollerat att rätt bit kapas och till rätt mått.    
Utför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningUtför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningUtför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivningUtför sedan arbete enligt byggnadsbeskrivning    
    

Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.Ta del av vår UNDERHÅLL/MÅLNING innan ni påbörjar monteringen.    
    

TTTTips!!!ips!!!ips!!!ips!!! Behandla bottBehandla bottBehandla bottBehandla bottenramenenramenenramenenramen    före montering med någon form av träskyddsmedel.  Rådfråga en före montering med någon form av träskyddsmedel.  Rådfråga en före montering med någon form av träskyddsmedel.  Rådfråga en före montering med någon form av träskyddsmedel.  Rådfråga en 
färgfackhandel.färgfackhandel.färgfackhandel.färgfackhandel.    
VentilerVentilerVentilerVentiler    måste monteras för att fuktmåste monteras för att fuktmåste monteras för att fuktmåste monteras för att fukt----    och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera och mögelproblem ej ska uppstå. Såga/borra upp hål och montera 
dessa så nära varje taknock som möjligt.dessa så nära varje taknock som möjligt.dessa så nära varje taknock som möjligt.dessa så nära varje taknock som möjligt.    
Garanti Garanti Garanti Garanti gäller ej om detta inte är utfört.gäller ej om detta inte är utfört.gäller ej om detta inte är utfört.gäller ej om detta inte är utfört. 
 

OBSOBSOBSOBS!!!  Om ni köpt LIDA med golvsats, använd ritningarna i golvsatspaketen !!!  Om ni köpt LIDA med golvsats, använd ritningarna i golvsatspaketen !!!  Om ni köpt LIDA med golvsats, använd ritningarna i golvsatspaketen !!!  Om ni köpt LIDA med golvsats, använd ritningarna i golvsatspaketen     
                                                                    men spara materialbeskrivningen i denna paketenmen spara materialbeskrivningen i denna paketenmen spara materialbeskrivningen i denna paketenmen spara materialbeskrivningen i denna paketen                                                                                                                                    

 
LIDA  LIDA  LIDA  LIDA  15  15  15  15  NNNN        utan golvsatsutan golvsatsutan golvsatsutan golvsats    

    BYGGNADSBESKRIVBYGGNADSBESKRIVBYGGNADSBESKRIVBYGGNADSBESKRIVNINNINNINNINGGGG    
 
OBS!!!OBS!!!OBS!!!OBS!!! Dörren på framsidan går att placera efter eget önskemål. Placeras dörren närmare gaveln 

måste plintarna flyttas och ev. även utökas med en plint för att få bättre stabilitet.  
Max avstånd mellan plintarna cc 1400. 
Timmerprofil L-3334 kapas efter önskad dörrplacering, se ritning A03 och punkt 4. 
Ritningarna är gjorda efter mittenplacering av dörren och då kapas timmerprofilen i  
mitten, se detalj ritning A03. 

 
  1 Iordningställ grund och grundläggning enligt ritning A01. 

Grundplintar utf. av valfritt material. (ev. hel platta, se ritning A01 utan bjälklag) 
 Material och grundläggningsprinciper utformas för varje enskilt fall beroende på resp. 

förutsättningar. Kontrollera fukt och ev. dräneringsproblem.  
Planera mark i och omkring grund, anordna fall från byggnad. 
 

2 Placera grundmurspapp (ingår ej i leverans) mellan ev. grundplint och bottenram. 
Placera ut bottenram och spika ihop denna i hörn enligt ritning A01. 
Kontrollera att diagonalmåttet är lika. 
Förankra bottenramen till grundläggningen, förankringsjärn ingår ej i leveransen. 
OBS!OBS!OBS!OBS!  Bottenramen sågas av senare enl. mått ritning A01. Därför skall förankringen vid sidorna av 
dörren monteras minst 15 mm från måttet 1360 mm. 
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3 Påbörja härefter monteringen av timmerprofiler, börja med halvprofiler L-4690 
vägg A och C, härefter följer helprofil L-3690 vägg B och D. 
Timmerprofiler spikas till bottenram, se ritning A04 detalj B. 

 

4 Nyttja stödlister 21x45 i hörnen och mitt på vägg för att fixera hörn och i mitten. Släpp stödlister min. 
17mm för golvbeklädnaden på ena långsidan. På andra långsidan fästs stödlister endast tillfälligt tills 
golvet är lagt. Skruvas helt fast med 1st skruv i varje timmerprofil efter slutmontering.    

 

5 Härefter monteras timmerprofilerna varv nr 2, i samma ordningsföljd som varv 1, 
spika i hörn enligt ritning A03. Timmerprofil L-3334 kapas efter önskad dörrplacering. 
Ritningarna är gjorda efter mittenplacering av dörren och då kapas timmerprofil i mitten, se ritning 
A03. 

 

6 När samtliga timmerprofiler monterats urjackas för takåsar enligt ritning A03, 
vägg A och C, urjackning 170 mm djupt. 

 

7 Spika timmerprofilerna på gavlarna till takås och skråspika timmerprofilerna på långsidorna till takås. 
Såga timmerprofiler gavlar efter takåsar, se ritning A03. 
 

8 Tillkapa reglar 43x70 till ytterväggarna och montera dessa enligt ritning A03. 
Spika med 1 st trådspik 75x28 i varje timmerprofil. 
Vertikala reglar 43x70 vid A-vägg omplaceras beroende på dörrplaceringen. 

 

9 Påbörja nu monteringen av råspont till taket, börja vid vägg C. 
Släpp ut råsponten 300 mm utanför timmerprofilen gavlar, se ritning A03-A04. 
Montera råspontbrädorna över hela takytan och spika med 1 st 75x28 / bräda och takås. 

 

10 Montera vindskivor, takfotsbrädor och trekantsreglar, se ritning A04. 
 
11 Råsponten skall omedelbart täckas. ExempelvRåsponten skall omedelbart täckas. ExempelvRåsponten skall omedelbart täckas. ExempelvRåsponten skall omedelbart täckas. Exempelvis med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).is med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).is med underlagspapp (ingår ej i std. leverans).is med underlagspapp (ingår ej i std. leverans). 

Monterings exempel för underlagspapp: Lägg ut underlagspapp, börja vid takfoten och lägg våd över 
våd mot takslut. 
Omlottlägg pappvåder 80 mm och spika vid omlottläggning med pappspik cc 100 mm. 
Pappen spikas också vid uppvik mot trekantsregel, jmf detaljer. 
OBS!OBS!OBS!OBS! Underlagspapp utgör endast tillfällig takbeklädnad, varför ett permanent ytskikt måste monteras 
omgående. 
I samband med montering av permanent ytskikt skall komplettering med vindskivelist, hängrännor och 
andra plåtbeslag ske, (ingår ej i leveransen). 

 
12 Såga upp för dörröppning i över- och underkant, se ritning A03 och detalj C på ritning 

A04, hålmåttet skall vara 1930 mm innan infattningen monteras. OBS! Glöm ej att förankra 
bottenramen i plintarna innan ni sågar av den. Montera nu dörrinfattning, dock ej i botten. Anpassa 
infattningen efter bottenramen, spika till timmerprofiler runt dörröppning med spik 75x28 cc 300 
mm, se ritning A03-A04. 

 
13 Montera dörrkarmen till dörrinfattning och justera in dörrbladen. 

Spika dörrfoder runt dörröppningen, dubbelspika till timmerprofil och dörrinfattning,  cc. 600 mm. 
 
  Nu återstår bara att måla förrådet, använd vår målningsanvisning eller rådfråga en  
  färgfackhandel. Behandla dörrbladen noga så att fukt ej tränger in. 
  

Lycka till! 
önskar 

Jabo Wood Products AB  










