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GLASSMONTERING H-VINDUET TOPPSVING, SIDESVING/SIDEHENGSLET OG FASTKARM
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1. Kontroller og sjekk at følgende er sendt 		
med fra leverandør
• Glass - sjekk at glasset ikke har kantskade
• Glasslister og bunn glasslist i alu
(m/gummipakningslister)
• Bæreklosser. Skrå benyttes under, rette
benyttes på sidene og over
• Avstandsklosser. Benyttes under, over og
på sider

= Glassmonteringslim. 10 cm ut fra 		
Fitting around
the frame
hjørner. 20 cm på midten av sidene.
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= Bærekloss
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Advice on installing the balcony H-do

2. Påfør glassmonteringslim ca 5 cm ut fra
hvert hjørne for innbruddsikring, som vist 		
på tegning. Påfør slik at halvparten av
limet ligger på gummi/treverk.
3. Legg bæreklosser (skrå) i bunn, 10 cm fra
hjørnet, som vist på tegning.

4. Sett inn glasset RIKTIG vei, innvendig/		
utvendig i henhold til ordre/glasslapp.
Dette er viktig p.g.a energibelegget på 		
glasset.

6. Skru på bunnklips, ca 5 cm fra hjørner 		
og med ca 15 cm avstand mellom klipsene.
Deretter press/slå fast bunnglasslist på
bunnklips (ovenfra og ned) slik at gummilisten tetter mot glasset. Deretter monteres
sideglasslister.

VIKTIG! Press/komprimér glass og glasslister slik at det blir press på gummilistene/pakningene slik at vinduet blir
tett.

7. Press/skyt på side og topp glasslistene
m/35 x 1,2 mm dykkert. Ved store fastkarmer skrus listene.

Advice on installing the balcony H-door

• Monteringsveiledninger

5. Sett inn avstandsklosser på siden, og
over, 10 cm fra hjørner. På toppsving også
ved hengslepunkt, ca midt på, som vist 		
på tegning.

NB! Oppdatering/endring av monterings-anvisningen kan forekomme. Se alltid på www.fjerdingstad.no/no/kundeservice/monteringsanvisning for siste oppdaterte versjon
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