GUÍA DE MONTAXE DUNHA CASETA METEOROLÓXICA
Material necesario para a montaxe:


6 metros de listón 30x30



12 metros de táboas pequenas de 40x9



2 taboleiros de madeira compensada de 400x400



1 taboleiro de madeira compensada de 500x500



2 bisagras



Parafusos de madeira



Escuadras pequenas



Cola branca



Broca ou Barrena



Pintura branca e un pincel

O custo total do material oscilará entre 25 e 35 € .
O tempo de traballo entre 3 e 4 horas para dúas persoas.
O primeiro paso para a montaxe da caseta e cortar 6 anacos do listón sobre os cales vamos a
debuxar unhas liñas con forma de dentes de serra e que recortaremos ca broca ou serra de
man.

1

Posteriormente cortaremos catro anacos de listón de largo segundo o fondo que lle queiramos
dar a caseta (neste caso de 40cm), os cales aparafusaremos aos anteriores listóns facendo os
laterais.

Faremos o mesmo cos dous laterais e de seguido empregaremos un dos taboleiros de
400x400 para facer a parte posterior da caseta aparafusándoa aos laterais.

2

Faremos o mesmo co outro taboleiro de 400x400 para facer o teito da mesma

3

A continuación cortaremos dous anacos de listón duns 5cm os cales farémoslle por unha das
puntas un corte en ángulo para suxeitar o teito, para o cal empregaremos o taboleiro de
500x500 aparafusado aos mastros que empregamos para os laterais.

Reforzaremos con dous listóns a parte frontal da caseta

4

Cos dous listóns que nos sobraran antes cortados en forma de serra faremos a porta.
Uniremos estes dous cos ángulos tomando a medida xusta da fronte da caseta

Unha vez xa temos a porta, aparafusarémola á caseta empregando as dúas bisagras .

5

Feito isto xa teremos a estrutura da caseta rematada, tan só fáltanos completar os laterais e
maila porta ca táboa pequena de 40x9 que cortaremos segundo a medida dos nosos laterais
e da porta, para suxeitala utilizaremos a cola branca.

6

Feitos os laterais e a porta repetiremos o mesmo proceso co chan da caseta.

Deixarémola durante 24 horas para que a cola seque ben e logo pasaremos a pintala de branco
para obter o acabado final .

7

A porta ten que estar orientada cara o norte.
O termómetro debe estar un pouco separado da parte de atrás da caseta.
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