Montageanvisning
för svenska PVC-fönster
med ASQ-standard

Fasta fönster
Ta ut glaset
Ta bort insidans glaslister, den längsta
först. Börja mitt på listen, gå ut mot
sidan. Använd ett vasst, gärna nytt
och brett, stämjärn. Arbeta med
den fasade sidan mot glaset. Lyft ur
glaskassetten. Ställ glaset på mjukt
underlag så det inte skadas.
Kom ihåg vilket som är ut- och insida
och var glasklossarna sitter.

Lyft in och väg av karmen. Täta
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Dräneringshålen ska vara nere och på utsidan (A). Väg av karmen
(B), den måste vara i våg och lod, var noga. Använd klossar (C)
som placeras under karmsidostycken och lodräta poster. Kontrollera
så spåret för fönsterblecket kommer tillräckligt högt så blecket får rätt
lutning. Fäst karmen. Börja i ena nedre hörnet i stående karm, var
noga med att behålla lodlinjen. Förborra med borr max 6,5 mm

genom hålet i karmen (karmen är normalt förborrad) in i väggkonstruktionen (D), fäst sedan med 7,5 mm montageskruv. Fortsätt med
andra nedre hörnet. Därefter resterande fästpunkter. Täta (dreva eller
skumma) mellan fönsterkarm och vägg. Var noga med att använda
kompatibla material. OBS: Var försiktig så inte karmen deformeras.

Återmontera glaset
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Var noga med vilken sida som är utsida respektive insida. Viktigt
att hela glaset ligger på glasklossarna (E), dessa kan finjusteras
när fönstret är på plats. Fäst först den kortaste glaslisten så fönstret

fixeras (F). Knacka fast listen med gummiklubba (G). Fäst sedan
övriga glaslister (H).

Öppningsbara fönster
Montera handtaget och lyft av fönsterbågen
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Fönstret levereras i stängt läge. Vid montering av barnsäkra handtag;
kontrollera att de låser i vertikalt läge. Övre gångjärnet (A) har ett lås
i form av en sprint. Använd skruvmejsel, tryck ned den uppifrån, dra

ut sprinten. I det undre gångjärnet
finns ingen sprint, men en tapp
(B). Lyft ut och av bågen (C).

Lyft in, väg av och fäst karmen
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Dräneringshålen ska vara nere och på utsidan (D). Väg av karmen
(E), den måste vara i våg och lod, var noga. Använd klossar som
placeras under karmsidostycken (F), lodräta poster samt längst ner
på gångjärnssidan (G) och längst upp på motsatt sida (H). Kontrollera så spåret för fönsterblecket kommer tillräckligt högt så blecket
får rätt lutning. Kontrollera också att bågens anslag täcker karmen
lika mycket runt om. Fäst karmen. Börja i ena nedre hörnet med en

skruv i stående karm, var noga med att behålla lodlinjen. Förborra
med borr max 6,5 mm genom hålet i karmen (karmen är normalt
förborrad) in i väggkonstruktionen (I), fäst sedan med 7,5 mm
montageskruv. Fortsätt med andra nedre hörnet. Därefter resterande
fästpunkter. Täta (dreva eller skumma) mellan fönsterkarm och vägg (J).
Var noga med att använda kompatibla material. OBS: Var försiktig
så inte karmen deformeras.

Återmontera bågen
Återmontera fönsterbågen. Häng
bågen först på nedre gångjärnet, för in bågen i övre gångjärnet.
För upp sprinten i övre gångjärnet.
Kontrollera funktionen!

Fönster med spaltventil

Spaltventil monteras med skruv i karmens överstycke

Avslutning
• Ta bort skyddsplasten efter avslutat montage.
• Montera eventuella täcklister, smygar och foder invändigt.
• Montera fönsterbleck och eventuella plåtprofiler utvändigt enligt Plåt AMA.

Lagring
Fönstren ska förvaras ståend på väl avvägda underlag under karmsidostycken och poster.
Lösa beslag förvaras inomhus.

Dörrar

Väg av karmen, den måste vara i våg och lod, var noga. Använd klossar under karmsidostycken, lodräta poster, längst ner på
gångjärnssidan samt på sida.

Lossa dörrbladet/-karmen genom att knacka loss tappen. Lås fast
bromsarmen i karmbeslaget med insexnyckel.

Bra montage säkerställer funktionen
Denna montageanvisning är framtagen av Industrigruppen för PVC-fönster och gäller Svensktillverkade PVC-fönster med ASQ-kvalitet*.
Fönstren har PVC-profiler av högsta kvalitet och är tillverkade av utbildad personal i en kvalitets-säkrad produktionsprocess. För att säkerställa fullgod funktion ska dessa montageanvisningar följas. Frågor besvaras av leverantören.
Approved Swedish Quality

*

helt underhållsfria, från Avesta

Industrigatan 15, 774 35 Avesta

0226-559 00

www.plastfonster.se

