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Dette heftet gir deg en trinn for 
trinn instruksjon om hvordan fen-
deren skal monteres for å sikre 

lengst mulig levetid og best mulig 
beskyttelse for så vel båt som 

brygge.  
 
 

Kontakt gjerne Parma Plast eller 
din forhandler dersom det er be-

hov for ytterligere informasjon eller 
tilbehør. 

 
Du finner også mye nyttig informa-

sjon  på www.parmafender.no 
 

Lykke til! 
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1 

Kapping og montering av  
ventilsett 

Fenderlenken kappes i senter av monte-
ringsflaten. Brett fenderen sammen og 
kapp halvveis gjennom godset. 

Rett ut fenderen, bøy den vertikalt og kapp 
fenderen helt over.  

Ventilsett 

Såpe 

Kniv 

Vaskeutstyr 
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4 

Før montering av ventil/
endeplugg smøres fylleslangen 
med litt flytende såpe. 

Ventil og endeplugg presses inn i hver 
sin ende av fenderlenken. Endeplugg av 
plast kan dunkes inn med hammer. 

5 

En fabrikkny fender kan ha et belegg som bør 
vaskes vekk for å få frem den fine glansen i over-
flaten samt unngå at skitt fester seg lett. 



 

 6 

Montering med skruer 

1 

Før fenderen skrues fast langs bryggekanten anbefales 
det å feste alle skruer og skiver på forhånd. 

2 

Dersom fenderen skal monteres rundt et skarpt hjørne 
anbefales det å montere denne slik at det blir 2-4 cm 
luftrom mellom fenderen og hjørne for å sikre at fende-
ren blåser seg tilstrekkelig opp.  

Bor-/skrumaskin 

Torx bit 

Pumpe 

Rustbestandige skruer 

Benytt rustbestandige treskruer og underlagsskiver. Ytterdiameter skive > 5x hulldiameter. 
 

Gjennomgående bolter benyttes der det er fare for særlig store påkjenninger og dersom det er 
plass.. 

Korrosjonsbeskyttende 
smøring 
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Continued at next page... 
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3 

Det anbefales å bygge opp enden med 2-4 
ekstra skiver for å lette adkomst til ventilen.  4 

5 
Fenderen fylles med  ca. 1 bar trykk (15 psi). 

Spray ventilen med et tynt lag korrosjonsbe-
skyttende smøring. Monter deretter hetten. 



 

 8 

Montering med stålbånd 

Bor-/skrumaskin 

Pumpe 

Stålbånd 

Universal smør-
emiddel 

Bor Ø14mm 

Underlagsprofil 

Strammeverktøy 

Tang Hammer 

Stropper e.l. 
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1 

Fenderens  monteringsflater bor-
res for montering med festebånd.  
 
VIKTIG: Se anvisning på side 12. 

2 

3 

VIKTIG: Fenderen monteres midlertidig på 
stålutliggeren ved hjelp av stropper e.l. 
(dette er nødvendig for å oppnå en enkel og 
sikker fastspenning med stålbåndene). 

Tilpass underlagsprofilene til stålutliggeren og kapp 
ned til riktig lengde.  
 
(Profilen sikrer at det ikke oppstår korrosjon mellom 
det syrefaste stålbåndet og stålutliggeren). 

4 

For å unngå gnag anbefales det å 
benytte en kort underlagsprofil. 

Fortsetter neste side... 
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Låsen knekkes 90° før stålbåndet 
tres gjennom det første hullet. 

Stram stålbåndet løst og brett 
enden bakover for midlertidig 
låsing. Deretter legges under-
lagsprofilen inn under stålbån-
det. 

Brett først de små flippene til siden og 
stram deretter stålbåndet med 
strammeverktøyet som vist i figuren. 

…. fortsettelse 

7 

8 

For å låse stålbåndet etter stramming fø-
res strammeverktøyet bakover. Deretter 
sikres låsingen med en hammer og båndes 
kappes med strammeverktøyet. Båndet 
kappes rett over de små flippene eller 
lengre bak. 

1. 

2. 
3. 
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Spray ventilen med et tynt lag kor-
rosjonsbeskyttende smøring. Mon-
ter deretter hetten. 

10 

12 
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11 

Sikre enden ved å bøye ned de to 
små flippene på låsen. 

For å unngå skarpe kanter kan enden på stål-
båndet brettes tilbake over de to små flippene 
og skjules som vist i figurene. 

Fenderen fylles med  ca. 1 bar trykk (15 psi). 

1. 

2. 

3. 
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Boring av hull  
Riktig plassering av hullene er avgjørende for å unngå at fenderen vrir seg ut av stilling 
ved belastning. 

Avstanden mellom hullene er lik høy-
den på bommen. 

Hullene må posisjoneres slik at stålbåndet lig-
ger stramt rundt bommen. 

NEI - NEI - NEI 

Noen eksempler på riktig montering. 
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Vedlikehold og reperasjon 

Rengjøring 

Lufttrykket kan tilpasses ønsket demp-
ing. Generelt anbefales 1 bar. 

Ved eventuell skade på fenderen kan de skadede 
elementene kappes ut og erstattes med nye. Det 
benyttes da skjøteplugger mellom eksisterende 
og nye segmenter. 

I havneanlegg med mye forurens-
ning kan det legge seg sot og skitt 
på fenderlistene, noe som kan smit-
te over på båtskroget. Det anbefa-
les derfor jevnlig rengjøring med 
såpe og vann. 

Lufttrykk i fenderen 

Skifte ut ødelagte segmenter 
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Monteringseksempler 

Marinaanlegg 

The ParmaFender® dock fender system is very flexible, and can be mounted in a various ways.  

Flytebrygger 

Brygger med skjørt 
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Parma Plast as 
Smålonane 11 
NO-5353 Straume 
Norway 
 
Phone:  +47 56 31 69 00 
Fax:  +47 53 31 69 01 
E-mail:  post@parmaplast.no 
Web:  www.parmaplast.no 


