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För att fixera LK Golvvärmelist 16 trycks pistol-
bygeln över listens ena kant. Bygeln kommer då 
fästa genom det stansade avlånga infästningshå-
let i listens botten samt utsida list.

Patenterat system för fixering av golvvärmelist och rör

Utförande
LK Bygelpistol 3D Premium används tillsammans 
med LK Pistolbyglar 3D Premium för fastsättning 
av LK Golvvärmerör mot cellplastisolering i t.ex. 
rörvändningar samt mellan golvvärmelister.

Tillsammans med LK Golvvärmelist 16 och LK 
Golvvärmelist 20, c/c 80 är det möjligt att även 
fixera listerna mot cellplastisolering med hjälp av 
bygelpistolen. Användandet av bygelpistolen ger 
en förbättrad arbetsställning samt ett snabbt mon-
tage. Bygelpistolen används också när rör ska fix-
eras mot LK Folieskiva 30 Silent. 

Bygelpistolens mekanism är säker och robust. 
Skulle trots det en bygel fastna i mekanismen kan 
man enkelt rensa den genom att öppna en lucka 
och plocka ut den fastsittande bygeln. LK Pistol-
byglarna 3D Premium sitter särskilt starkt kvar 
i cellplastisolering då pistolbygelns ben har ett 
unikt utförande försedda med hullingar på tre si-
dor.

Användning

Trä på LK Pistolbyglar 3D Premium samt dra av 
bandet för att lösgöra byglarna. Magasinet kan 
fyllas upp med 3 bygelremsor vilket motsvarar 
75 byglar.

LK Bygelpistol 3D Premium

Monteringsanvisningar | LK Bygelpistol 3D Premium

SE.33.C.147.1701



2

Monteringsanvisningar | LK Bygelpistol 3D Premium

Artikeldata
Art. nr. Produktnamn Anm.
188 06 72 LK Bygelpistol 3D 

Premium
188 06 71 LK Pistolbyglar 

3D Premium
Instickslängd 38 mm. 
Passar rör upp till 20 mm 
samt till LK Golvvärme-
list 16 resp 20, c/c 80. 

OBS! Lev. enhet  
1 kartong (= 400 st 
byglar). Åtgång ca 1 kart 
/130 m2

243 49 98 LK Pistolbyglar 
3D Premium kort

Instickslängd 30 mm. 
Passar rör upp till 20 mm  
vid förläggning på LK 
Folieskiva 30 Silent

188 06 73 LK Bygelpistol- 
stöd 3D Premium

Reservdel

241 81 24 LK Golvvärmelist 
16, 2 m

241 75 24 LK Golvvärmelist 
16, 4 m

Alternera byglarnas infästning från sida till 
sida över golvvärmelisten för bästa stabili-
tet.Använd 3 st byglar per golvvärmelist med  
2 m längd och använd 4 st byglar till golvvärme-
list med 4 m längd.

Montera LK Golvvärmerör samt vid behov kom-
plettera med 3D Premium rörhållarbyglar i vänd-
ningar samt mellan golvvärmelister där behov 
finns.

Montage av rör mot LK Folieskiva 30 Silent.

SE.33.C.147.1701


