Monteringsmanual
För installation med beslag

Observera att installationsmetoden skiljer sig åt beroende på
huskonstruktion (tegel, trä, betong etc. Välj alltid infästningsmetod
och fästmaterial anpassat efter din hustyp. I nedanstående exempel har vi monterat fönster i en träkonstruktion.

Kontrollmät alltid fönstrets yttermått innan påbörjad nedmontering av det gamla fönstret.

Demontering av fönsterbåge från karm
1.
2.

Ta bort plastlocken som täcker gångjärnen.
Dra ner sprinten på det översta gångjärnet.

3. Vinkla därefter ut överkanten på bågen och lyft den.

Montering av fästbeslag
1.
2.
3.
4.

Montera de medföljande fästbeslagen i karmens breda spår, med hjälp av
till exempel en plastklubba.
Fäst till en början beslag ca 7 cm in från varje hörn.
Fyll sedan på med beslag ca varje 50 cm
Anpassa beslagens position så de fördelas jämt längs karmen samt passar
lämpliga fästpunkter. Eftersom monteringsbeslag är ledade kan de anpassas
genom vinkling och riktas inåt eller utåt.

Infästning av karm
1. Använd vattenpass och kilar för att fixera fönstret i våg och lod.

Infästning av karm
2.
3.

Vinkla beslagen åt det håll (utåt eller inåt) som du valt att täcka med ny
smyg.
Fixera monteringsbeslagen genom att skruva fast dem. Borra och plugga
först om underlaget kräver.

Återmontering av fönsterbåge
1.
2.
3.

Lyft in fönsterbågen i det nedre gångjärnet utan att belasta karmen (lyft
bågen under hela återmonteringen).
Vinkla in överdelen på bågen och stäng fönstret genom att stödlyfta i bågens
ytterkant och vrida in den mot karmen.
Tryck tillbaka sprinten.

Drevning
Drevning sker med fördel genom att skumma med lågexpansivt fogskum
(sk. vinterskum). Följ noga säkerhetsanvisningarna på fogskummet. Öppna inte
fönstret under den här tiden. Låt skyddsplasten vara kvar under hela installationen
och ta bort den först när du är färdig.
1.
2.
3.

Applicera ett måttligt lager med skum och låt därefter skummet expandera
(se tillverkarens anvisning).
Fyll därefter ut eventuella hålrum med ytterligare fogskum.
Låt skummet genomhärda (se tillverkarens anvisning) innan du skär rent runt
fönstret med en bladkniv.

