H-Fönstret Lysekil
Vid eventuell kontakt med oss angående denna leverans – ange alltid vårt orderbekräftelsenummer.
Leveransmottagning
Transportskador och brister i leve
ransen måste anges på fraktsedeln.
Synliga fel skall påtalas före monte
ringen, senast 7 dagar efter leverans.
För övrigt gäller ABM 07.

Montering av dörr
OBS! Vid montering av dörr skall extra infästning även
ske i aluminiumdelen på karmens gångjärnssida enligt skiss.
Utvändigt draghandtag skall popnitas fast.
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Lagring på byggplatsen
Förvara fönstren stående på under
lägg och så att utskjutande beslag inte skadar fönster intill.
Uppställningsplatsen skall vara torr och väl ventilerad.

Anslutningsspår för bleck och plåtar
Drev

Alumniumprofilen har ett utvändigt spår för anslutning av
droppbleck och anslutningsplåtar. Dessa kan skruvas eller
poppnitas fast. Fyll spåret med fogmassa före montage av
plåten. Alternativt kan sidoplåtarna ankantas och monteras
utanpå spåret.

Använd inte så mycket drev att karmen trycks ihop. Innanför
drev läggs bottningslist och fogmassa. Använder du expan
derande polyuretanskum så tänk på att skummet fortsätter att
expandera lång tid efter appliceringen.

Barnspärr

Skydd av monterat fönster

För att kunna öppna fönsterbågen
mer än 10 cm eller svänga hela bågen
180 grader, måste du frigöra barn
säkerhetsspärren. Den sitter på höger
karmsida. Du lyfter den enkelt, och
den faller tillbaka på rätt plats av
sin egen tyngd. Spärren låser
fönstret även när det står
omsvängt i putsläge.

Under byggnadstiden ska fönstret skyddas väl mot varje form
av yttre påverkan.Beslag får inte utsättas för färg, cement
baserade produkter eller andra frätande ämnen. Ingen färg på
tätlister, rörliga beslagdelar eller på glidskenor. Glas ska skyddas
noggrant vid arbete med svetsutrustning och vinkelslip etc i
närheten av fönster. Observera risken för skador på fönstrets
ytbehandling om folie eller tejp används för att skydda
fönstret. Se till att byggfukt vädras ut på lämpligt sätt så
att inte fönstret tar skada av fuktpåkänningen.

Fönster och dörrar

Rengöring av glas

Karmen är förborrad för montering.
Täckplugg medföljer. Montera
fönstret så nära invändigt väggliv
som möjligt. Ställ karmen på två
klotsar, längst ut i vardera hörnet så
att karmunderstycket blir i våg.
Justera så att sidostyckena inte
lutar utåt eller inåt och fixera fönst
ret. Kontrollera (lättast i vädringsläge)
att springan mellan karm och båge
är lika hela vägen i underkant.
Efterdrag infästningsdonet och
montera täckpluggen. Antal infäst
ningsställen är lika med förborrade
hål. I övrigt, se HUS-AMA.

Undvik att ta på glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.
Använd flytande fönsterputsmedel, mycket vatten och mjukt
luddfritt tyg eller gummiskrapa. Svåra fläckar tas bort med
industrisprit eller aceton. Mild metallpolish kan användas för
att avlägsna andra fläckar. Observera dock att medlet ska
tvättas bort med industrisprit – använd därefter fönsterputs
medel. Använd aldrig vassa metallföremål eller stålull vid
rengöring av glas (gäller allt glas). OBS! Tänk på att cement
baserade produkter inte får komma i kontakt med glasytor.

Support H-Fönstret i Lysekil
Vid tveksamheter och frågor om montering av H-Fönster från
Lysekil – ring 0523-66 54 50. Se även användar- och under
hållsinstruktion på www.hfonstret.se. För persienner, låsbara
handtag och andra specialutrustningar hänvisas till separata
montagebeskrivningar som medföljer dessa produkter.
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Monteringsanvisning

Montagefördelar | H-Fönstret Lysekil
[1] Enkelt montage
Du behöver inte öppna fönstret
för att komma åt monterings
hålen. Spar tid!
[2] Inga synliga fläkskador
Vi borrar 16 mm första delen av
hålet. När karmskruven börjar dra
uppstår inga fläkskador i synlig

[5] Helsäkra anslutningar
Genomtänkt system för
utvändiga anslutningar med
gerade karm-hörn och spår för
plåtbleck. Inga fuktskador!
[6] Homogen konstruktion
Möjliggör säker anslutning mot
puts. Inga fuktskador!

yta. Inga skador!
[7] Inget överslag
[3] Inga skador från

Vid rundslagning av fönstret

skruvdragare

går fönsterbågen aldrig över

Borrhålets placering gör så att

karmöverstyckets underkant.

skruvdragaren inte skadar glas

Ingen konflikt med

eller trä. Inga skador!

fönstersmyg!

[4] Förskjutna
infästningshål
Borrhålen är förskjutna i höjdled
på vänster respektive höger sida.
Detta innebär att du använder
samma skruv vid ”karm–mot–
karm”-montage som mot vägg
regel. Spar tid och pengar!

Underhållsfria fönster för generationer
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