GaK rutebyg
RUTEBYG byggefase; nedtag









Bryg kaffe i køkkenet først!
Afspær området + 1 meter til begge sider/ ingen klatring
Brug sømbælte, kalkpose eller net til bolte og skruer. Bland ikke !
Skruer og bolte placeres i kasserne som er placeret i GaK skab! ALDRIG skruer
og bolte i samme rum!
Bolte sorteres i størrelser i kasserne
Routesetter bucket til greb sættes fast på stige/ reb på væg
Sorter greb i farver, grupper i former
ikke kaste med greb og skruer (kan ødelægge madras og brække næser)

RUTEBYG byggefase; opsæt























Bryg kaffe i køkkenet til fælles glæde :)
Hent greb i GaK skab + skuret
Fordel greb på gulvet i farvegrupper
Altid afspærring – ingen klatring !!!
Tænk over farver, og former
Et problem benytter altid samme farve greb
lime og babyblå er seperate farver, men byg ikke oveni andre blå/grønne
Stige placering, ikke gå/hoppe/teste omkring stige !!!
Skru bolt i med hånden et par omgange, stop hvis der er modstand !
Brug støtteskruer (minimér risiko for rotation)
Skruegreb, hold grebet helt ind til væggen mens der skrues
Greb indenfor kanterne, ikke greb ud over kanter !!
tjek grebet på for- og bagside inden du skruer det på, er der en lille revne, så
smid det ud !!
Tape markering foldes og stikker 3 cm ud (genbrug)
En tape pr. start hånd, 2 tape ved match slut
Tænk over faldretning, specielt ved kanten af væggen
Test med umbraco-nøgle om greb er skruet/ sidder fast
kun torx 20 skruer !!
kun 8 mm bolte !!
tjek gevind på bagside af bolt !!
Alle problemer skal være markeret med start og slut !!
husk efterstramning af greb med umbraco-nøgle

RUTEBYG byggefase; grebvask
 Bryg kaffe inden de andre kommer!
 beskidte greb ligger i vores spande
 Anvend tomme spande, fyld spande halvt med greb.
 Doser eddikesyre vha. målebæger
 greb i blød 30 min udenfor ved bagudgang
 læg greb i et lag i vaskebakke/ på fliserne ved bagudgang
 Kør vaskemaskine, luk og tryk start
 Hvis greb stadig er beskidte vask igen og evt. skrubbe med børste
 dryp af på bord til højre med håndklæder
 sæt greb til tørre på gulvet (tørreplads)
 (Gentag)
 Når du er færdig med at vaske SKAL maskinen tømmes og slukkes.
 Alle greb, spande m.v. skal på plads
Grebsrummet
 Greb sorteret i farver i spandene
 store greb nederst !
 Ingen ”top” på spandende
 Spande skal stå i ”hak”
 makroer/store ????
 værktøj i GaK skab
 sæt skruemaskiner til ladning
 Ingen spande/greb andet i midtergangen
 hvis du er i tvivl om noget, stil spand med navn bagerst i rummet, spørg en fra
udvalget
RUTEBYG byggefase; Efter
 DU ER FÆRDIG MED AT BYGGE NÅR GREB OG VÆRKTØJ ER PÅ PLADS, OG
SKRALDESPAND ER TØMT I SKRALDECONTAINER :)

