Fönster

Förberedelser och montageanvisningar

Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid.
Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge
allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

2

w

Kontrollera att fönstret inte skadats under transport.

w

Fönstret bör inte monteras med bågen i karmen.

w

Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.

3

våg

w

Fönsterkarmen bör fästas i solitt material,
exempelvis betong, stål eller homogent trä.

w

Pallning/klossning bör utföras under karmens
stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan
varje bärkloss på 500-600 mm.

w

Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas
som pallningsmedel, utan som justering
och infästning av karmen i väggen.

w

Bärklossar skall vara av hårt och formstabilt material.

4

lod

Viktigt!
Diagonalt

w

Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod.
Justera vid behov.

w

När karmen är monterad på plats,
lyft på fönsterbågen på gångjärnen.

w

Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen.
Justera vid behov.

w

w

Kontrollera med vattenpass att karmen varken
lutar utåt eller inåt.

Kontrollera att fönsterbågen fungerar
i alla funktionslägen; öppningsläge,
stängningsläge och eventuellt kippläge.
Justera vid behov.

Övrigt
w Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena
och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
w För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och
smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

w w w. l e i a b. s e

Fast karm

Förberedelser och montageanvisningar

Ett fönster skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid.
Misstag som begås i samband med fönstrets montering kan längre fram ge
allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

våg

2

lod

Fast karm

Viktigt!
Diagonalt

w

Kontrollera att karmen inte skadats under
transport.

w

Fönsterkarmen bör fästas i solitt material,
exempelvis betong, stål eller homogent trä.

w

Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod.
Justera vid behov.

w

w

Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen.
Justera vid behov.

Pallning/klossning bör utföras under karmens
stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan
varje bärkloss på 500-600 mm.

w

Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas
som pallningsmedel, utan som justering
och infästning av karmen i väggen.

w

Bärklossar skall vara av hårt och formstabilt material.

w

Kontrollera med vattenpass att karmen varken
lutar utåt eller inåt.

w w w. l e i a b. s e

Fönsterdörr

Förberedelser och montageanvisningar

En fönsterdörr skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid.
Misstag som begås i samband med fönsterdörrens montering kan längre fram ge
allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

2

w

Kontrollera att fönsterdörren inte skadats under
transport.

w

Dörrkarmen bör fästas i solitt material,
exempelvis betong, stål eller homogent trä.

w

Fönsterdörren bör inte monteras med bågen i karmen.

w

w

Ta ur bågen genom att ta av den från gångjärnen.

w

Avlägsna eventuell transportregel under tröskel.

Pallning/klossning bör utföras under karmens
stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan
varje bärkloss på 500-600 mm.

w

Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas
som pallningsmedel, utan som justering
och infästning av karmen i väggen.

w

Bärklossar skall vara av hårt och formstabilt material.

3

våg

4

lod

Viktigt!
Diagonalt

w

Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod.
Justera vid behov.

w

När karmen är monterad på plats,
lyft på dörrbågen på gångjärnen.

w

Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen.
Justera vid behov.

w

Kontrollera att dörrbågen fungerar i alla
funktionslägen. Justera vid behov.

w

Kontrollera med vattenpass att karmen varken
lutar utåt eller inåt.

Övrigt
w Se till att beslag, som fönsterbroms, gångjärn med mera, hålls rena
och fria från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
w För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras och smörjas
enligt skötselanvisningen som medföljer.

w w w. l e i a b. s e

skjutdörr

Förberedelser och montageanvisningar

En skjutdörr skall uppfylla många funktioner och krav under mycket lång tid.
Misstag som begås i samband med skjutdörrens montering kan längre fram ge
allvarliga konsekvenser för teknisk funktion.

1

2
Fast karm

Fast karm

w

Kontrollera att skjutdörrspartiet inte skadats under
transport.

w

Fönsterkarmen bör fästas i solitt material,
exempelvis betong, stål eller homogent trä.

w

Skjutdörren bör inte monteras med bågen i karmen.

w

w

Ta ur skjutdörren från karmen (frigörs med hjälp
av medlevererad nyckel vid övre glidskenan).

Pallning/klossning bör utföras under karmens
stående detaljer, samt ha ett cc-mått mellan
varje bärkloss på 500-600 mm.

w

Karmhylsor/adjufixhylsor ska ej användas
som pallningsmedel, utan som justering
och infästning av karmen i väggen.

w

Bärklossar skall vara av hårt och formstabilt material.

3

våg

4

lod

Viktigt!
Diagonalt

Fast karm

Fast karm

w

Kontrollera att hela karmen är rätt i våg och i lod.
Justera vid behov.

w

Kontrollera att karmen är rätt på diagonalen.
Justera vid behov.

w

Kontrollera med vattenpass att karmen varken
lutar utåt eller inåt.

w

Skjutdörrens inre glidskena ska ha stöd längs
med hela bottenstycket.

w

När karmen är monterad på plats, lyft på bågen
på nedre glidskenan. Fäst fast bågen genom att
trycka dit saxarmarna i glidfästena på övre
glidskenan.

w

Kontrollera att skjutdörren fungerar i alla
funktionslägen; öppningsläge, kippläge och
stängningsläge. Justera vid behov.

Övrigt
w Se till att beslag, skenor och plastkåpor hålls rena och fria
från byggrester i form av puts, spackel, färg och annat skräp.
w För fullgod funktion ska beslag och rörliga delar rengöras
och smörjas enligt skötselanvisningen som medföljer.

w w w. l e i a b. s e

