Monteringsanvisning Glasgravsten
1. Mät upp platsen där gravstenen skall stå. Lägg till 5-10 cm åt varje håll på
fundamentets mått. Centrera gropen mot övrig gravstenar med hjälp av ett snöre.
2. Gräv ca 30 cm djupt.
3. Fyll på med ca 10 cm dränerande material, packa samt vattna materialet.
4. Dränerande material är tex bergkross, makadam, singel.
5. Lägg dit fundamentet centrerat mot övriga gravstenar, kolla med vattenpass åt båda
håll, justera med dränerande material vid behov.
6. Lägg en linjal/planka eller något annat rakt över gropen, sätt i en tumstock/måttband
i fundamentet där stenen ska stå och kolla höjden, rätt mått är 20 cm från botten
av fundamentet till underkant på det man använt över gropen, justera med
dränerande material tills höjden är rätt.
7. Slå ner markdubben genom hålen i fundamentet tills det är ett par cm kvar synligt av
dubben.
8. Borsta ur fundamentet från smuts och grus, skölj vid behov med vatten. Här är det
viktigt att det blir helt rent från grus.
9. Kavla upp plastfolien på gravstenen ca 20-30cm från nederkant och låt den gärna sitta
kvar under hela monteringen.
10. Borsta och tvätta av gravstenens nedre del om det finns grus eller smuts på glaset.
11. Sätt i gravstenen centrerad i fundamentet.
12. Dra bultarna dikt mot klackarna. Det åtgår lednyckel/hylsnyckel samt en fast nyckel
med vidd 18 mm.
13. Gör en kontrollmätning med vattenpass eller lod igen, justera vid behov med
dränerande material.
14. Driv ner markdubben fullt, justera vinkel genom att driva markdubben hårdare där
det behövs.
15. Fyll på med massorna som grävdes upp i början av monteringen.
16. Trä trimskyddet över gravstenen uppifrån och ner och centrera på marken runt
gravstenen. Tryck sedan ner skyddet i marken tills taggarna inte syns.
17. Fyll upp utrymmet mellan gravsten och trimskydd med det material man föredrar,
tillexempel vit dekorsten.
18. Linda av plastfolien som sitter runt gravstenen.
19. Monteringen är färdig.

