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Fastsättningsmetoder
Det är mycket viktigt att du fäster plasten på ett bra sätt i din
stomme. Om inte plasten är bra fastsatt riskerar den att blåsa av eller
skadas.
1. Bågklämmor
Montera fast plasten med bågklämmor på din stomme. Räkna med
att det går åt många klämmor. 1 klämma per 50cm är lagom.
Använd ett tyg mellan bågklämma och plast för att undvika skav.
Bågklämmor finns i flera olika storlekar. Mät diametern på dina rör
för att hitta rätt storlek på bågklämman. Våra Växa tunnelväxthus
har 32mm rör.
2. Klämma fast plasten
Använd brädor - gärna med rundade hörn (trall-virke) och skruva fast
den övre brädan genom plasten.
Wigglewire: Sätt fast plasten i en skena av metall och nyp fast den
med wigglewire.

Hotspot tejp

3. Dåliga metoder
Följande fastsättningsmetoder rekommenderas inte:
• Häftpistol (går att använda tillfälligt, före man klämmer fast)
• Tejpning
• Limklämmor
Montera plasten sträckt och mot mjukt underlag.
Det är mycket viktigt att plasten blir ordentligt sträckt under
monteringen. En löst monterad plast fladdrar i vinden och skavs
snabbt sönder. Målet är att plasten ska vara sträckt som ett dovt trumskinn. Du kan behöva
lossa och sträcka om flera gånger under monteringen.
Om du monterar plasten mot metall eller annat vasst underlag rekommenderar vi att ni tejpar
ytan innan. Antingen med en kraftig silvertejp eller med anti-hotspot tejp som finns att köpa
som tillbehör.
Anti-hotspot tejpen skyddar plasten mot värmeskador från stålrören. Rören i växthuset kan bli
mycket varma sommartid.
Långsidan på växthuset
För att plasten ska sitta bra fast så är det extra viktigt att
långsidorna på plasten är väl förankrade.
1. Gräv ner plasten.
Gräv ett dike längs med långsidan på växthuset. Lägg ner
plasten i diket och fyll igen.
2. Sandsäckar.
Fyll sandsäckar och lägg dem tätt längs med långsidan
ovanpå plasten
3. Fastsättning i stommen.
Om din stomme är mycket väl förankrad (fastgjuten) så kan
du klämma fast plasten längs med långsidan, antingen med
bågklämmor eller brädor.

Montering
Montera inte plasten på en blåsig dag. - Vinden
får mycket bra fäste i de stora plaststyckena och
det är svårt att sträcka plasten ordentligt om det
blåser.
Montera inte plasten på sommarens varmaste
dagar eller när det är kallt ute.
Optimal monteringstemperatur 10-20 grader.
Gavelplastning: Ta tag i mitten på
plasten och gå upp på stegen. Fäst
plasten med en bågklämma uppe vid
nock. Vik ungefär 10cm över nocken.
Ha alltid en bit tyg mellan klämman
och plasten. Detta är för att förhindra
skav.
Steg 2: Spänn därefter ut plasten mot långsidorna och kontrollera med viklinjerna så den
hamnar rakt. Jobba med klämmorna som på bilden nedan.
Klämma 1

2
ma
Kläm

Steg 3: När grunden är satt så
är det dags att montera resten
av gavelklämmorna. Klipp ut jack
i plasten där snedsträvor och
mellanstag sitter. Jobba uppifrån
och ned och spänn plasten
varefter.
Om veck bildas så lossa
klämmorna och sträck om tills
plasten blir slät.
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Klipp eller skär upp plasten
enligt bilden där mellanstag
och snedsträvor är kopplade
till Gavelbågen. När alla
bågklämmor är monterade så
klipper ni bort överflödig plast.
Behåll ca 10cm så går det
lättare att spänna om plasten
om det skulle behövas.

Takplast + separat gavelplast

Installation guideline and care instruction

Takplasten
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damages and possible claims on your greenhouse film.

Har du ett större växthus (+25m) så behöver du rulla av plasten på
taket med hjälp av en ställning.

2.

Plan and prepare installation
thoroughly and handle film carefully!

Please cover
sharp edges
or outstanding
parts of the construction with
foam tape!

check
edges and
sides!

3.

Avoid sharp edges or parts
on the equipment used for
installation!

Height for unwinding =
height of tunnel

Rewind completly,
unfold carefully,
no heavy pulling!

10 m
min.

Fäst plasten med bågklämmor. Vänd bågklämman så den inte trycker in mot plasten. Montera
bågklämmor med ca 50cm avstånd. Sträck plasten i både längs och breddriktning.
Monteringsmetod 2 - Hel plasten på både gavel och tak
Avoid frost, snow
or heavy wind

Be careful winding
film for ventilation

Check rope
tension regularly

No use of
chemicals

Check ropes and
belts for damages
regularly

When storm warning
retighten ropes/belts

Du kan också montera en hel plast på både gavel och tak. Sträck plasten och skapa veck på
We kindly
do like to
put efter
your attention
to the back
of this page and
to study
the details carefully.
gaveln.
Montera
där
fast plasten
i dörr-ramen
med
klämbrädor.
As always we are available for any questions you have or information needed.

Sträck om plasten.
Räkna med att sträcka om plasten minst 1
gång per år. Har det varit kraftiga oväder
Technical hotline 0800 FVG Film or contact your dealer.
eller nederbörd så bör du kontrollera
You can also register your film warranty purposes: info.fvg-folien.de
plasten.
Please note that the granted warranty might be revoked if greenhouse film is being misused or installation guidelines
have not been followed or worked against.

PVC.
PVC plast påverkar vår växthusplast mycket
negativt och de materialen bör ej ha
kontakt.
Till exempel är vattenslangar i trädgården
gjorda av PVC. Använd EJ klipp vattenslang
som värmeskydd eller bågklämmor!

Montering på trästomme
Vi rekommenderar att ni använder separat plast på gavlarna när ni monterar på trästomme. På
en trästomme kan gavelplasten monteras utanpå gaveln.
Takplasten kläms sedan fast ovanpå takstolarna.
Använd läkt, trall eller brädor för att klämma fast plasten. Tejpa stommen så att inga vassa delar
skaver mot plasten.
Vi rekommenderar att ni bygger stommen utan läkt ovanpå takstolarna. Detta för att inte snö
eller regn ska kunna ”fastna” på läkten - utan enkelt rinna av. Vill ni ha stag så montera dessa
mellan eller under takstolarna.

5 års UV garanti
Du har 5 års UV garanti på din plast (i Sverige) Denna garanti gäller för nötning av solens strålar.
Den gäller ej för mekanisk skada (skav, fladder, revor av nötning etc).
Tvätt
Plasten kan tvättas med såpa och vatten. Detta reaktiverar anti-kondensfunktionen.
Använd aldrig kalk eller skuggpasta på plasten.
När plasten är uttjänt så lämnas den på din återvinningsstation som mjukplast.
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