
Monteringsvejledning - Copenhagen STØJHEGN
- step by step

Husk altid at kontrollere om de leverede materialer er som bestilt samt om kvaliteten er som forventet, da der efter opsætning/montering ikke er reklamationsret.
Der er 2 års reklamationsret jfr. Købelovens alm. bestemmer herom. Reklamationsretten dækker ikke når fejl, skader eller slitage opstår pga. forkert brug eller ved 
almindeligt slid. Opsætning/montering er for eget ansvar.

Der er ikke reklamationsret på Kirkedal materialer, som ikke er opsat/monteret korrekt. 
Det leverede Kirkedal Copenhagen Støjhegn skal holdes tørt og beskyttet mod sollys indtil 
opsætning/montage. Pakkerne skal opbevares plant og jævnt. 
 

Rigtig god fornøjelse!

Stolperne til Copenhagen Støjhegn måler 100 x 100 mm. Derfor 
er det vigtigt, at hullet er større så der er plads til 1 ps. 
tørbeton. Der kan med fordel bruges et automatisk pælebor
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Stolperne skal graves ned i 90 cm 
dybde - husk 1 ps. tørbeton pr. stolpe.
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Til hvert fag er der 10 lameller til hver side. Start med at lave en side ad gangen. Da hegnet 
er galvaniseret samt sort pulverlakeret, kan lamellerne gå lidt stramt i, brug ikke hammer eller 
lignende til at få dem på plads. Ved evt. ridser findes der en reparationsmaling.
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Sæt stolperne i hullerne og sørg for at de er i lod samt vater.
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Montér lameller til en side ad gangen.

I ------------------Støjniveau:  ca. 25 db --------------------I

I------Støjniveau: ----I

ca. 8 db 

STØJHEGN - “Copenhagen”
Stærk lyddæmpende e�ekt
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Til sidst afsluttes med Copenhagen Topprofil. Gå hegnet igennem for eventuelle ridser og anvend derefter Kirkedal reparationsmaling til sort pulverlakerede stolper. 

Når det første støjbatt er på plads og i vater, sættes det næste på. Når det sidste støjbatt er på plads, så sættes de sidste lameller på, så batts’ene sidder fastklemt.

Husk at tjekke at støjbatts sidder godt og er i vater.Da støjbatts måler 900 x 1800 mm er det en fordel at være 2 personer til at sætte dem på plads. Husk at støjbatts som minimum skal 
gå 4 cm ind i stolpen på hver side.
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www.kirkedalkomposit.dk 




