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Aas portstolper

Aas portstolper består av ferdige
elementer og plate. Synlig fasade:
glatt grå og singel.

Grunnarbeid:
       1.  Grav ut tilstrekkelig
 området  der stolpen skal
 stå, minst 30 cm dybde slik
 at grunnen er frostfri.
 Området skal være
 minimum 20 + 20 cm
 bredere enn størrelsen på
 fundamentet.
       2. Komprimer masse grundig
 med platevibrator. Ta
 hensyn til høyder.
 Fundamentet skal være
 under bakkenivå. Lag
 fundamentet med min.
 størrelse 50 x 50 cm. Høyde
 på fundamentet skal være
 min. 15 cm.

      3. Vær nøyaktig, bruk vater og
 kontroller fundamentet for
 skjevheter før betong fylles
 i fundament. Fundamentet
 skal armeres med
 armeringsjern som står
 loddrett opp fra
 fundamentet.

(Første element skal alltid
 løftes over armeringsjern
 ved montering)

      4. Gjør godt rent for
 betongrester på topp av
 fundmentet. Bruk gjerne en
 trelekt å dra av betongen
 på toppen slik at
 avslutningen blir rett.
 Betongrester fører til at
 fundamentet blir ujevnt og
 ikke i vater.

5.   La betongen i fundamentet
herde i minst 24t før videre
arbeid.

Montering av element:
       6.  Bruk vater, sett opp antall
 element til ønsket høyde,
 evt rett opp ujevnheter.
 (normalhøyde=5 stk)
 Dimensjoner og armer etter
 stolpens høyde og
 belastning. Vi anbefaler 4
 stk armeringsjern Ø10mm,
 et i hvert hjørne av
 elementet. Husk overlapp
 ved skjøting av
 armeringsjern.

      7.  Fyll elementene med
 betong, stak etter i
 betongen for å unngå
 hulrom. Betongforbruk: Se
 tabell denne side.

       8. Skyll og skrubb lett for å
 fjerne overflødig betong fra
 stolpen.

      9.  Vent deretter minst 24t til
 betongen i stolpen har
 herdet seg.

    10.  Monter topplaten ved hjelp
 av finkornet mørtel, steinlim
 eller PRO MS 50+. Kan
 bestilles sammen med
 stein.

    11.  Portstolpe element kan
 brukes som søyle sammen
 med forskalingsblokk.
 Søylen får da en diameter
 på 35 cm og samme fasade
 som veggene.

    12.  En kan montere feste til port
 mot Aas portstolpe. Bor
 forsiktig med slagbormaskin
 inn i stolpen etter at betong
 er ferdig herdet.

     13.  Det er dekorativt med
 lampe på  toppen av
 portstolpe. Bor forsiktig hull
 i senter av platen når platen
 ligger på et flatt underlag.
 Før stolpen fylles med
 betong legges flexirør fra
 fundamentet og opp i
 stolpen. Kabler tres i
 etterkant gjennom flexirør.
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Aas Adel portstolpe
Aas Adel kantstein brukes til å sette
opp Adel portstolpe. Følg krav til
grunnarbeid som for portstolper. Se
side 24.

Det er to måter å sette opp stolpe
på:
Steinene kan mures med
fuger:

1. Bruk ferdigmørtel ved
muring av Adel portstolpe.
Legg på fuge mørtel mellom
hver rad med stein. Hver
fuge bør være ca 2 cm høy.

2. Husk vater for å korrigere
at portstolpen blir rett. Et
tips for å oppnå fine fuger
er å bruke en trelist som
dras fram og tilbake over
fugen slik at fugen blir jevn.

3. Etter ca 2t har mørtelen
størknet litt. Skyll da av
portstolpen med vann.

4. Bruk gjerne en stiv børste
for å renske steinene for
overflødig fugemørtel.

5. Vær skånsom ved
rengjøring før all fugemørtel
har størknet.

Portstolpen kan også limes:

 Husk å lime hver stein med
steinlim, PRO MS 50+ eller
lignende for å oppnå en
sterk stolpe. Kan bestilles
sammen med stein.

6. Legg litt lim mellom hver
stein og lim steinene
sammen. Også her må en
være nøye med vater slik at
stolpen blir rett.

7. Portstolpen bygges opp
med fire steiner pr rad. Det
anbefales å bruke sju rader
i hver stolpe samt
portstolpe plate som hører
til i sortimentet.

Portstolpe plate:

8. Avslutt portstolpen med
portstolpe plate. Platen
festes med festemasse på
samme måte som Adel
kantstein.

 Synlig fasade på portstolpe
 plate er grå og gråmix.
 Denne platen er støypt og
 sandblåst/prikket for å
 oppnå en mest mulig lik
 fasade som adel kantstein.

       9. Bilder viser Adel portstolpe
 satt opp med fuger

      10. Bilde viser Adel portstolpe
 limet med steinlim eller
 PRO MS 50+.
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