(99)A.X.M.01.01
Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir FLEX Skrue (type C)*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.01

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.02
REDAir FLEX Skrue (Type W)*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

Krydsfiner el. OSB, alternativ min.

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.02

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.03
min 93 mm
forankringsdybde

REDAir FLEX Skrue
(Type LC)*
REDAir MULTI MR
skinne* med
REDAir MULTI TEE
T-profil

anvisning

monteret iht.
anvisning.

REDAir BATTS
(150 til 300 mm)

*afstand, type og
indtrykning jf. REDAir
MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.03

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.04

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)
leveret med sort overflade vlies

samlinger

*afstand og type jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.04

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.05

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI MR skinne*
REDAir MULTI TEE T-profil

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)

REDAir FLEX Skrue
type og afstand jf. REDAir Montagevejledning

*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.05

02.06.2017
1:5

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.06

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir FLEX Skrue
type og afstand jf. REDAir
Montagevejledning
REDAir MULTI MR skinne

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.06

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.01.07
Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI MR skinne*

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)

REDAir FLEX Skrue
type og afstand jf. REDAir Montagevejledning

*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.01.07

02.06.2017
1:5

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.02.02

anvisning
REDAir MULTI MR skinne*

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir FLEX skrue*

REDAir MULTI T-profil

Antal og afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning

ventilationshuller
Montagevinkel
150 til 350 mm

*afstand, type og
indtrykning jf. REDAir
MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.02.02

02.06.2017
1:2

1:50

Abefalet afstand min. 150 mm

Insekt og snefangsgitter

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.02.04

anvisning
REDAir MULTI MR skinne*

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir FLEX skrue*

Antal og afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning

snefangsgitter
REDAir MULTI T-profil

med fald ud mod facade
Sokkelsten, fundament e.l.
*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Fald 1:50

Abefalet afstand min. 150 mm

Insekt og snefangsgitter

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, afslutning over sokkelsten

(99)A.X.M.02.04

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.02.05
REDAir MULTI T-profil

Antal og afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning

anvisning

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI MR skinne*
snefangsgitter
Insekt og snefangsgitter
Affasning af puds

REDArt Facadebatts som
fundamentsisolering
REDArt Underpuds og
REDArt Facadenet
REDArt Pudsprimer og
REDArt Silikone Slutpuds

grundmursplade
min. 300 mm

Grundmursplade

300 mm

100 mm

min. 1:50

*afstand, type og
indtrykning jf. REDAir
MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, sokkelisolering med REDArt facadesystem

(99)A.X.M.02.05

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.01

REDAir FLEX skrue*
REDAir MULTI T-profil
REDAir MULTI MR skinne*

Antal og afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning

anvisning
snefangsgitter

Insekt og snefangsgitter

Min 150 mm

Tagisolering
(f.eks. ROCKWOOL MURKRONEPLADE)
*afstand, type og indtrykning jf. REDAir
MULTI Montagevejledning

vejledning
Tagisolering
(f.eks. ROCKWOOL TOPROCK SYSTEM)

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, afslutning mod isoleret tagpap tag.

(99)A.X.M.03.01

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.03

Krydsfiner
Skrue og vinkel
10 mm som fastholer
krydsfiner til
REDAir MULTI
MR skinne*

Min. 150 mm

mekanisk
fastgjort. De

anbefalinger fra
(BYG-ERFA blad
09 10 30)

30 mm
monteret iht.

REDAir MULTI MR
skinne*
REDAir MULTI T-profil

REDAir FLEX skrue*
REDAir MULTI BB

Skema

REDAir MULTI

REDAir MULTI MR skinne*

REDAir MULTI S
300

300

300

600

300

600

300

300

600

afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning
*afstand, type og
indtrykning jf. REDAir
MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, murkrone afslutning

(99)A.X.M.03.03

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.04

Krydsfiner
Skrue og vinkel
10 mm som fastholer
krydsfiner til
REDAir MULTI
MR skinne*

Min. 150 mm

mekanisk
fastgjort. De

anbefalinger fra
(BYG-ERFA blad
09 10 30)

30 mm
monteret iht.

REDAir MULTI MR
skinne*
REDAir MULTI T-profil

REDAir FLEX skrue*
REDAir MULTI BB

Skema
REDAir MULTI MR skinne*

REDAir MULTI
REDAir MULTI S

600

600

600

afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning
*afstand, type og
indtrykning jf. REDAir
MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, murkrone afslutning med murkroneelement

(99)A.X.M.03.04

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.06

Uorganisk plade som

underlaget

metalstykke, der fastholder

LVL planken, fastgjort til REDAir
MULTI skinne via vinkel
10 mm

1:7)
ekspansionsmulighed i

Min. 150 mm

udluftningsmulighed

REDAir MULTI MR skinne*
REDAir MULTI T-profil

REDAir MULTI
REDAir MULTI F
afstand jf. REDAir MULTI
Arbejdsvejledning

30 mm
Min 55 mm
forankringsdybde
anvisning
REDAir MULTI BB
REDAir FLEX skrue*
*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning
Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.03.06

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.07
Afstandsliste

Undertag
Tagsten

Tagkonstruktion

Ventilationsgitter

REDAir FLEX skrue*

Antal og afstand jf. REDAir
MULTI Arbejdsvejledning
REDAir MULTI
REDAir MULTI MR skinne*

REDAir MULTI T-profil
anvisning
*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI
Montagevejledning
Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, afslutning mod ikke ventileret tag

(99)A.X.M.03.07

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.03.08
Afstandsliste

Undertag
Tagsten

Tagkonstruktion

Ventilationsgitter

REDAir FLEX skrue*

Antal og afstand jf. REDAir
MULTI Arbejdsvejledning
REDAir MULTI
REDAir MULTI T-profil
REDAir MULTI MR skinne*

anvisning
*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI
Montagevejledning
Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Lodret snit, afslutning mod ventileret tag

(99)A.X.M.03.08

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.04.01

REDAir MULTI MR skinne*
REDAir MULTI TEE T-profil
REDAir FLEX Batts (150-350 mm)
REDAir FLEX Skrue
type og afstand jf. REDAir Montagevejledning

Insekt og snefangsgitter

Vindue monteret i REDAir LINK pladen med
anvisninger

profil
REDAir LINK Board

*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

01.10.2010

REDAir MULTI/REDAir LINK: Lodret snit ved overkarm, glasareal lig vindues lysningsareal

(99)A.X.M.04.01

Note

1:5

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.04.02

REDAir LINK Board
profil
Vindue monteret i REDAir LINK pladen med
anvisninger

Insekt og snefangsgitter

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)

REDAir MULTI MR skinne*
REDAir MULTI TEE T-profil

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)

REDAir FLEX Skrue
type og afstand jf. REDAir Montagevejledning
*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI/REDAir LINK: Lodret snit ved bundkarm, glasareal lig vindues lysningsareal

(99)A.X.M.04.02

Note

1:5

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.04.03

anvisning.

REDAir MULTI T-profil

Vindue monteret i REDAir LINK Board med

REDAir FLEX Batts (150-350 mm)
REDAir FLEX skrue*

*afstand, type og indtrykning jf. REDAir MULTI
Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI/REDAir LINK: Lodret snit ved sidekarm, glasareal lig vindues lysningsareal

(99)A.X.M.04.03

Note

1:5

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.05.01

facadeelement e.l.

REDAir FLEX Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Vandret snit som viser afslutning mod bygningsdel

(99)A.X.M.05.01

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.06.01

REDAir BATTS (150 til 350 mm)
REDAir FLEX Skrue*
REDAir MULTI TEE T-profil
anvisning.

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning
Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

02.06.2017

REDAir MULTI: Vandret snit i dilatationsfuge

(99)A.X.M.06.01

Note

1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.06.02

REDAir FLEX Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning
REDAir BATTS (150 til 350 mm)

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.06.02

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

Min 100 mm

(99)A.X.M.07.01

Isoleringen skal
forbandt ved
detalje)

REDAir BATTS (150 til 350 mm)

REDAir MULTI T-profil
REDAir MULTI MR skinne*

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.07.01

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.07.02

REDAir FLEX Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning
REDAir BATTS (150 til 350 mm)

*afstand, type og indtrykning jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.07.02

02.06.2017
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.09.01

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)
leveret med sort overflade vlies

samlinger.

*afstand og type jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.09.01

27.12.2016
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.09.02

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI Skrue*
REDAir MULTI MR skinne

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)
leveret med sort overflade vlies

samlinger

*afstand og type jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.09.02

27.12.2016
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

(99)A.X.M.09.03

Min 55 mm
forankringsdybde

REDAir MULTI Skrue*
REDAir MULTI MR skinne* med
REDAir MULTI TEE T-profil

anvisning

REDAir BATTS (150 til 350 mm)
leveret med sort overflade vlies

samlinger.

ROCKPANEL facadeplade, monteret
flancher i REDAir MULTI

*afstand og type jf.
REDAir MULTI Montagevejledning

Dato

Beskrivelse

Tegnings nr.

Note

(99)A.X.M.09.03

27.12.2016
1:2

Tegningerne stilles til
som de er og forefindes. CAD tegningerne i dwg, rvt-format eller lign. skal anvendes for scalafaste
produktinformationer. Tegninger i pdf-format er alene vejledende og ikke til brug for scala eller som byggetegninger. Vi yder ingen
garanti for om tegningerne er retvisende og/eller passer til ethvert
Enhver anvendelse sker
dit eget ansvar og risiko. Vi
fra tid til anden relevante opdateringer og/eller
af tegningerne
hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for at holde
dig opdateret med
og ethver brug af
eller
versioner af tegninger sker alene
dit eget ansvar.

