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Rampface montagevejledning & 
opbygning af rampen
Rampface er en fenol baseret plade, som har mekaniske egenskaber der gør den særligt 
velegnet til skate ramper. 

Værktøj
- dyksav på skinne 
- skruemaskine, alle skruer skal undersænkes. Undersænkeren skal have dybdestop
- bemærk at elværktøjet skal køre ved fulde omdrejninger, inden skæringen påbegyndes

Beskyttelse af kanter
For at opnå længst mulig levetid, skal kanterne på rampen forstærkes med stålprofiler. Dette 
er illustreret på de følgende sider.

Opbygning af rampen
Vi anbefaler at rampen bygges op i støbekrydsfinér og reglar. 
Under Rampface anbefaler vi at montere 
- 2 stk. 6,5 mm støbekrydsfinér.
- den øvrige rampe bygges af 18-21 mm støbekrydsfinér

Ventilation
Det er vigtigt at reglarne og støbekrydsfinéren ikke lukkes inde, 
så luften ikke kan cirkulere.  Lukkes træet inde uden cirkulation, vil det rådne.

Maling
Når støbekrydsfinér pladerne skæres over, vil fenol overfladen blive brudt og vandet vil have 
mulighed for at trænge ind i pladen, hvor den ikke er beskyttet mod fugt. Derfor anbefales 
det at male de overskårne kanter med udendørs akrylmaling - dette sikrer at fugten holdes 
ude af pladerne.

Tværligger til skruemontage
For at kunne montere skruerne, anbefales det at bygge en tværligger af en regel. Med 
tværliggeren kan skruerne monteres hurtigere, med præcision og efter samme mønster. 
Hvilket giver en flot ensartet finish.
Tværliggeren er illustreret på følgende side.

Afstand mellem plader
Ved montering af Rampface, bør pladerne ikke ligge helt tæt. De skal have plads til at 
arbejde. Ligger pladerne for tæt, vil de forskubbes ved temperatursvingninger.
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Rampface montagevejledning & 
opbygning af rampen

6 mm Rampface 

2 lag af 6,5 mm støbekrydsfinér

20 cm

20 cm

20 cm

Afstanden mellem reglarne bør være omkring 20 cm (center til center)
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Rampface montagevejledning & 
opbygning af rampen

Det anbefales kraftigt at montere stålprofiler på alle rampens kanter

Tværligger, sikrer at skruerne monteres hurtigt og ensartet

2 mm

Det er vigtigt at pladerne ikke ligger helt tæt. Der skal være plads til at pladerne kan arbejde. 


