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Stolpe-nedsætning
Det er nødvendigt at stabilisere vækstskærmene med stolper
for at de kan stå stabilt. Præcis som når man bygger et stakit eller hegn er det vigtigt at stolperne forankres på en god måde for
at kunne holde til fremtidig tryk, af f.ex. voldsom vind. Generelt
gælder det at stolperne til vækstskærme forankres efter samme
krav som alm. hegn i samme højde.
Afstanden mellem stolperne (inderkant til inderkant) 125 cm.
Den præcise C-C afstand kommer an på stolpens diameter og
hvilken type af fundament der er valgt.

Fastgørelse af stolper og vækstskærme
Ved anvendelse af træstolper behøves 2 fæster pr.
skærm ved 100 cm. høje skærme
4 fæster ved 180 cm. høje skærme
6 fæster ved 220 cm. høje skærme
Fæsterne monteres på hver sin side af stolperne.
To fæster monteres på hver side af
vækstskærmen. Et
fæste fixeres øverst
ved den første horisontale wire og den
anden placeres ved
den 4 wire fra bundkurven.

Plantning af skærmene:
Vækstskærmene planceres i en 30 cm. dyb og 30 cm. bred
rende mellem stolperne. Sørg for at jorden er løsnet i bunden
af renden og at renden er vandet. Tilfør langtidsvirkende gødning (50 gr. Pr. Vækstskærm) og god plantejord (10 L pr. Vækstskærm) i bunden af planterenden inden skærmen sættes ned.
Placér skærmen i renden og kontrollér at oversiden af bundkurven ligger i niveau med tidligere monterede skærme. Montér og
sæt beslagene fast mellem vækstskærmene og stolperne. Der
fyldes op med plantejord og siderne pakkes let, under placeringen af vækstskærmene. Vand vækstskærmene. Fyld evt. op
med mere plantejord hvis der er behov. Bundkurven skal være
dækket af jord.

Hvis der anvendes
hårdttræsstolper er
de nødvendigt at forbore huller på 6 mm
før montage af fæsterne. Ved en blødere træsort er dette
ikke nødvendigt.

Monter skruen (M8)
med den Torx 25 bit
i de forborede huller
eller i markeret position. Fæsterne fixeres med en møtrik
ved stolpen.

Bemærkninger:
Fæstet kan også monteres på betonvægge – husk at
anvende ravplugs inden skruen fixeres..
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