MONTERINGSINSTRUKTION FÖR DÖRR

1. Förbereda öppningen för montering (rensa bort smuts samt puts, betong som kan
hindra monteringen).
2. Om det är möjligt ta ut innerbågen från karmen.
3. Skruva vid karmen fästjärn (när fästtjärn ska användas) eller borra hål för
karmskruvar 1 mm större än själva karmskruvar (vid montering med karmskruvar).
Monteringsställen skall vara ca 160 mm från karmens övre- och nedre hörn och
beroende på produktens storlek minst varje 700÷1000 mm beroende på karmens
längd (bild 1).
4. Vid montering med karmskruvar 2/3 av karmskruven skall monteras i väggen och
1/3 i produktens karm.
5. Före lyftning av karmen i öppningen lägg UV-och vattenbeständigt expanderande
fogband på karmens yttre sida (när öppningen är med hack, bild 2) eller på karmens
sida som ligger mot väggen (när öppningen är utan hack, bild 3), (expantion från 2
till 20 mm) och ställ karmen i öppningen innan bandet börjar expandera.
6. När karmen har ställts i öppningen kila den med PVC eller träkilar i nedre hörn för att
karmen inte ska buktar. Trä-eller PVC kilar läggs varje 700 mm.
7. Rikta in karmen våg-och lodrätt med vattenpass. Karmens vågrätta detaljer (övre
och nedre delar) skall ligga exakt vågrätt, medan lodrätta detaljer riktas med
vattenpass på två ställen (på karmens insida och utsida eller på rumsida).
8. Mellanrum mellan vägg och fönsterkarm skall vara minst 5 mm.
9. Spika fast eller skruva fast mot väggarna fästjärn eller karmskruvar (lägg mellan
väggen och karmen PVC eller träplattor för att karmen inte bågnar vid skruvningen).
10. Dreva med tätningsmaterial (fogskum, textil, ull o d.) Lägg kilar på karmens insida
för att karmen inte bågnar vid tätningen.
11. När karmen är monterad häng på fönsterbågen och kontrollera att allt stämmer och
justera vid behov. Kontrollera genom att öppna och stänga.
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