Montagegång Fast parti

Fasta partier monteras i en rätvinklig öppning med samma mått
som partiets mått. Kontrollmät diagonalt i öppningen.
Kontrollera luckorna så de inte blivit skeva under transporten.
Justera genom att knacka ned luckans hörn lite.
Använd mellanlägg av t. ex. trä för att skydda lacken.

Aluminiumprofiler
53
Takprofil
28

28

Golvprofil

25

Tillbehör
För infästning av profiler.
Skruv 32 mm. och 16 mm.
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Kronlist 2 x 9 och 4 x 9 mm.
Används som tätning.

Montagegång Fast parti

Montering profiler
•

Förborra Golv- och Takprofiler med
4 mm. borr i markerade spår.

•

Först 100 mm. in från varje ända och
sedan max. c/c 500 mm.

•

Minst 3 st. skruv vid 1 lucka.

•

Vänd profilen som på bilden.

•

Sätt takprofilen så att den yttre toppen
hamnar 10 mm. innanför pelarens yttersida.

•

Skruva fast med  skruv 32x3,5 mm.

•

Placera golvprofilen så att rälstoppen  
hamnar 10 mm. innanför pelarens yttersida. D.v.s. lodrätt under takrälsen.

•

Skruva fast med  skruv 32x3,5 mm.

Montering 1-delat parti
Fast parti monteras alltid utifrån så att luckans
vingar”, hamnar på utsidan av pelarna.  
•

Lyft i luckan snett uppåt i takprofilen.

•

Vinkla sen in den över golvprofilen och             
och släpp ned.
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•      Borra med 3,5 mm. borr i mitten av
        vingen. Borra i under- och överkant samt
mitt på luckan.
•      Dra fast luckan med skruv 32x3,5 mm.

Montagegång Fast parti

Montering Hörnparti
Fast hörn monteras annorlunda.
Luckans ”vinge” hamnar mot pelarens insida.

•

För in snedkapade golv- och takprofiler
mot 4-kantiga pelare. Fäst provisoriskt .

•

Lyft in luckan, justera vid behov.  

•

Ta sedan bort luckan och dra fast golvoch takprofilerna.

•

Lyft in luckan igen

•      Borra med 3,5 mm. borr i mitten av
        vingen. Borra i under- och överkant samt
mitt på luckan.
•      Dra fast luckan med skruv 32x3,5 mm.
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Montering flerdelat parti
•

Vid flerdelat parti monteras k-list 2x8 mm.  
på vingens baksida på de ställen där
enheter kopplas ihop.
En list per koppling.

•

Se till att det inte finns metallspån
som hindrar att profilerna kan skjutas
ihop helt.

•

Sätt fast k-list 4x9 mm. på golv- och tak
profilen där enheternas stående sidor
möts.

Fast hörn

Montagegång Fast parti

Det fasta partiet monteras alltid utifrån så
att profilens ”vingar” hamnar på utsidan
av pelarna. Vid flerdelade partier placeras  
luckan med ytterprofilernas ”vingar” åt
samma håll (alltid 1 st per parti) alltid till
vänster sett utifrån. Denna symmetriska
lucka monteras alltid sist.
Placera in luckorna genom att :
•

lyfta dem snett uppåt i takprofilen,

•

vrida in dem i lodrätt läge och sedan,  

•

släppa ned luckan i sitt rätta läge i
golvprofilen. Nästa enhet lyfts in så att
profilerna i sidan hakar i varandra.

•

Borra med 3,5 mm. borr i under- och
överkant samt på mitten av luckorna.

•      Dra sedan fast med skruv 16 x 4,2 mm.  
för att dra ihop luckorna mot varandra.
       Borra i mitten av vingen.

Montering Formatskuret
Vid montaget är det viktigt att sätta fästpunkter i partiets undersida så att nedersidan blir rak.
Speciellt vid längre partier kan undersidans profil böja ned på mitten av partiet vid leverans.
Partiets samtliga sidor har samma ”vinge”-profil. Fäst med skruv genom ”vingen” in i bakomliggande
stomme. Lägg eventuellt en tunn silikonsträng mellan profil och stomme.
Dreva från insidan, samt fäst förslagsvis en kvartslist runt om.
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Skötsel
Använd handdiskmedel utspätt i ljummet vatten för att rengöra aluminiumdelar, (1 gång per år).
Undvik att t.ex. fönsterskrapans metalldelar repar eller kantstöter aluminiumprofilen. Detta för att
undvika utfällningar.
OBS!  Använd aldrig lösnings- eller frätande medel till någon del av partiet.

