INSTRUKTION ISÄTTNING AV GLAS
– Elitfönster Skjutdörr
Glasning av skjutdörrens olika delar måste ske i en bestämd ordning för att det skall vara möjlig att följa
alla nedan listade punkter. Börja med att lyfta ur bågen eller bågarna, hur detta går till beskrivs under
punkt 3 i dokumentet "Monteringsanvisning skjutdörr". Dokumentet återfinns på elitfonster.se. Glasa
därefter den eller de fasta delar som finns enl anvisningen nedan med början på punkt 1. Återmontera
sedan bågen eller bågarna och glasa även dessa enligt anvisningen.
1. Rengör ramfalsen och torka bort eventuell fukt.
2. Sätt fast den svarta 4x9 mm självhäftande tätningslisten till ramfalsen. Sträck tätningslisten, släta ut
den och för ihop listens ändar utan att lämna veck eller springor.
3. Spruta fogmassan i den sneda fogen mellan vertikala och horisontella delar av ramen.
4. Fyll hörnen med 100 mm långa strängar av sprutfogmassa i vertikal och horisontell riktning (t. ex.
klar eller svart Tech -7). Fogmassans sträng skall vara minst 4 mm tjock; på så sätt försäkrar man att
glasrutan limmas säkert till ramen och tätar till i hörnen.
5. Fäst (snett) två sneda stödklossar i ramens nedre skåra. En kloss i varje hörn. Avståndet mellan
hörnet och klossens mitt skall vara c:a 100 mm.
6. Bär- och stödklossarna skall monteras jämnt med glasrutan på utsidan.
7. Sätt in två stödklossar på glasrutan, mellan glasrutan och ramen, rakt ovanför bärklossarna.
8. Montera två stödklossar på båda sidor av glasrutan, avstånd till hörn på båda sidorna skall vara
c:a 100 mm. Stödklossarna skall sitta fast så att glasrutan inte rör sig sidledes. Stödklossarna säkras
med fogmassa så att de inte kan glida. En stödkloss monteras i den öppningsbara delen i höjd med
dörrhållaren.
9. Montera (snett) en grå klämma med tjock sluttande undersida i underdelen av ramen. Se till att
glasrutan ansluter tätt mot inre tätningslisten när klämmorna är på plats. Klämmorna sätts fast till
glasrutan och fästs med skruvar eller rostfria klammrar. Första klämman monteras c:a 40-50 mm från
hörnet. Därefter monteras klämmorna fast med c:a 120-150 mm jämna mellanrum.
10. Montera därefter grå klämmor med tunn och smal undersida i övre delen av ramen. Klämmorna
sätts fast till glasrutan och fästs med skruvar eller rostfria klammrar. Första klämman monteras c:a 4050 mm från hörnet. Därefter monteras klämmorna fast med c:a 120-150 mm jämna mellanrum.
11. Montera sedan glaslisten med rak profil i lätt vinkel genom att trycka in klämmorna med
aluminiumlisten, tryck sedan aluminiumlisten in i klämmorna. Se till att monteringslisten som finns på
aluminiumlisten ansluter tätt mot glasrutan. OBSERVERA! Den längsta listen monteras nederst.
12. Sätt därefter in klämmor på sidorna. Första klämman fästs c:a 30-40 mm från övre och undre
aluminiumlisterna, därefter monteras klämmor med c:a 120-150 mm jämna mellanrum. Sidolisterna
med sned profil monteras på samma sätt som det anges under punkt 11.
13. När alla listerna är på plats, knacka försiktigt längs listerna med en träkloss för att kontrollera att alla
lister sitter fast i klämmorna och att det finns bra kompression både på in- och utsidan av tätningslisten.

PKT i monteringsanvisning.

Stödkloss, bärkloss och extra
stödkloss i öppningsbar del.

