Monteringsanvisning för Norrsken och Norrsken PLUS
Fasta och öppningsbara fönster - Inåtgående och utåtgående

www.nordiskafonster.se

FASTA OCH ÖPPNINGSBARA FÖNSTER
KONTROLLERA MÅTTEN

FÖRVARA

MONTERA AV FÖNSTERBÅGEN

VIKTIGT VID MONTAGE
Kontrollera att karmar inte bågnar in eller
ut. Gäller även ovandel och underdel.
Kryssmät karmen innan du hänger på
fönsterbågen (fönsterbåge på vridfönster
ska ej hängas av).
Kontrollera fönsterbågens funktion före
drevning.

Drevning

Dreva med lågexpanderande fogskum.
För bästa effekt använd pistol.

10 mm

Kontrollera orderns innehåll, tillbehör samt
att produkterna är enligt er order. Monterad
produkt kan ej returneras. Skadad produkt
måste anmälas före montering.

Förvara produkterna under tak och skyddat
från fukt och solljus. Produkterna får inte förvaras direkt mot mark. Skyddstejp på karmar
ska avlägsnas inom 30 dagar från mottagandet.

MONTERING

DREVNING

VID VAL AV KARMHYLSA
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Vridfönstret ska inte hängas av. Detta gäller
enbart sidohängda fönster. Kontrollera att
eventuell broms skruvas av före avlägsnande
av fönsterbåge.

Tips!
Dra gärna en extra
skruv vid det övre
gångjärnet för
att undvika eventuell sättning av
dörrbladet.
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Täcklock för denna
typ av montage
ingår ej.
PVC

OBS! Kontrollera fönsterbågens funktion före
drevning.

max 700 mm max 700 mm
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200 mm

Dreva med lågexpanderande fogskum eller
med traditionell tätning. Vid drevning med
glasfiberull eller svällband rekommenderas
pallbrickor bakom karm för extra vridstyvhet.
Täta utvändigt med fog. (Illustrationen visar
glasfiberull, bottningslist och fog).
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max 700 mm max 700 mm

Vid val av
karmhylsa ingår
12mm täcklock.
Skruv ingår ej.
PVC

Placera pallbrickor av plast i botten som
fönstret kan stå på. Placera under karmstycken
och eventuella poster. Placera med CC max
50cm. Väg av före installation.

OBS! Efterjustera vid behov. Detta görs
olika beroende på val av gångjärn.
(Vridfönster justeras genom att justera
karmen - därför är det viktigt att öppningsfunktionen fungerar före drevning
med fogskum). Se nordiskafonster.se för
mer information.

Borra 8mm hål genom profilen. Borra upp med
14mm hål på insidan för 14mm täcklock (ingår
ej). Skruva med 6mm skruv.

Fönsterbleck
fästes i spåret
under karmen.

RENGÖRING
Ta bort skyddstejpen inom 30
dagar.

Justera karmhylsan så att fönstret får rätt
placering. Dra in skruv utan att skruven drar
helt. Justera hylsan vid behov. Dra åt skruv.
Tryck ditt medföljande täcklock.

Utförligare monteringsanvisningar finns på www.nordiskafonster.se

Rengör tätningslister så bågen sluter
tätt med karmen.

