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Vid fastsättning av ankare i de vertikala fogarna
Mät upp byggnadens fasad noga. Ta hänsyn till befintliga toleranser. 
Bygg eventuellt upp en erforderlig monteringsställning. Monteringen 
av plattorna börjar i byggnadens vänsterkant. Monteringsriktning: 
från vänster till höger och nerifrån och upp. Skär ut tillräckligt stora 
ursparningar i värmeisoleringen för bodyankaret. För HALFEN Body- 
ankare får endast byggtekniskt godkända expanderbultar användas. 
Observera det minsta tillåtna borrhålsdjupet och borrhålsdiametern. 
Bodyankaret kan också användas som borrmall. Avlägsna borrmjölet 
ur borrhålet. Expanderbulten sticks genom bodyankaret och drivs in i 
borrhålet med några slag med hammare. Dra åt muttern.Sätt på den 
första naturstensplattan på det första bärankaret och placera en kil 
under högersidan. Fäst bärankaret och hållankaret för den första verti-
kalfogen och finjustera. Sätt noggrant tillbaka den utskurna värme-
isoleringen. Stick ankardornen genom konsolen och in i glidhylsan. I 
glidhylsan skall det finnas ett spelrum på ca. 2 mm för ankardornen. 
Finjustera steglöst vid behov. Fyll den andra naturstenplattans dornhål 
med bruk. Skjut sedan den andra naturstensplattan mot den första 
naturstensplattan. Det skall vara ett mellanrum på minst 2 mm på 
glidhylssidan. Montera bärankaret och hållankaret, finjustera osv. 
Montering på byggnadens högra kant: Den näst sista plattan förank-
ras i den högra kanten med ensidiga dorn i den vertikala fogen. Den 
sista naturstensplattan på byggnadens högra kant sätts på två bäran-
kare i den horisontella fogen.

Vid fastsättning av ankare i de horisontella fogarna
Mät upp byggnadens fasad noga. Ta hänsyn till befintliga toleranser. 
Skär ut tillräckligt stora ursparningar i värmeisoleringen för HALFEN 
Bodyankare. Borra hål för den första och andra plattraden. Body-    
ankaret kan också användas som borrmall. Avlägsna borrmjölet ur 
borrhålet. Rikta bodyankaret, stick expanderbulten genom bodyanka-
ret och driv in den med några slag i borrhålet.  Dra åt muttern. Sätt 
noggrant tillbaka den utskurna värmeisoleringen. Fyll dornhålen med 
bruk och sätt på den första plattraden på bodyankaret.
Bulta fast bodyankaret för den andra plattraden och finjustera den    
första plattraden. Mellan den nedersta plattradens överkant och den 
andra plattradens bärankare skall det finnas ett mellanrum på 2 mm. 
Stick ankardornen genom konsolen och in i glidhylsan därunder. I glid-
hylsan skall det finnas ett spelrum på ca. 2 mm för ankardornen. Sätt 
den andra plattraden osv. Monteringen görs horisontellt från vänster 
eller höger och nedifrån och upp.

Börja monteringen på byggnadens vänstre kant

Viktigt:Drag åt expanderbulten 
med en momentsnyckel. Beakta 
aktuellt åtdragningsmoment.
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