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ANVISNING
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Kloss ref.
33002
Dreneringskanalen i bottenkarm
forsegles med kloss (ref33002) som
skyves 50mm inn i kanalen med en
meterstokk og forsegles med lim.
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Klossen skyves 50mm inn i kanalen
med en meterstokk
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Kanalen forsegles deretter med lim.
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Vinkel ref.
33004

Vinkel ref, 50300
sammensettingsvinkler, ref. 50300
og 33004 monteres i hver ende av
topp,-og bunnkarm.
(punkt a,b,c,og d er vanligvis utført
på fabrikken)
Kontroller at sluttstykket i karm er
riktig montert i:
Ytterspor på høyre side sett utenfra,

Karmen legges på et flatt underlag i
riktig orden for sammensetting
Kontrollera att låsblecken i karmen
sitter i rätt spår för din skjutriktning.
Innerspor på venstre side sett utenfra
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(OBS! dette bildet er tatt innenfra)
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(OBS! dette bildet er tatt innenfra)

Før karmen settes i veggåpningen, legges
der rikelig med lim på svill under karm for
tetting og liming.

Pvc deksel

PVC dekselet i karmprofilene
demonteres, og der bores 5mm
montasjehull med ca 50 cm.
mellomrom i karm for feste i vegg.
OBS! Hullene skal bores i
aluminiumsprofilen og ikke i
isolasjonssteget. Bruk rustfrie eller
syrefaste skruer
SKRUVA EJ I BOTTENRÄLSEN !

vinkel ref. 33004 monteres i hver ende
av topp og bunnkarm
Lim påføres snittflatene i hver ende av
sidekarmene.

Pvc dekselet i karmen demonteres,
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karmanker
Karm settes inn i veggåpning, vanligvis
jevnt med asfalt,-eller utv. gipsplate,
rettes med avstandsklosser på sider og
topp, kontrollmåles diagonalt, justeres i
lodd og vater, og skrues fast.
(karmanker kan også benyttes)

O

Pvc deksel
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Skyvefeltene kontrollmåles diagonalt og
justeres om nødvendig før montering.
Venstre skyvefelt hektes på plass i innerste
PVC dekselet i karmprofilene som ble spor mot sluttstykke på venstre side (sett
demontert i punkt "I" monteres tilbake utenfra.)
OBS! Bildet er tatt innenfra
på plass
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sluttstykke

Der legges lim på snittflaten i begge
ender av innvendig dreneringskanal.

Endelokk ref. 26473
endelokket, (ref. 26473) settes på
plass

høyre felt hektes på plass i det
ytterste sporet mot sluttstykket på
høyre side (sett utenfra) på 4-felts
dører går de midterste dører normalt
i innerste spor
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endelokket slås forsiktig på plass
med en hammer. Overflødig lim
torkas bort.

skrue
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Obs! skruen inn
i rommet

Børsteklosser, ref. 33051 skal
monteres i topp og bunnkarm i
overgangen mellom skyvefeltene.
Klossene skal monteres i rikelig med
lim som legges i karmen før klossen
monteres.
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sluttstykke

gummikloss

W

3mm

Kloss ikke synlig utvendig
utside
det er viktig at børsteklossen i bunn blir riktig
montert og ikke stikker utenfor på utsiden når
dørene er lukket
For riktig montering anbefales at innerste dør,
Sluttstykke i karm løsnes
først hektes på plass og skyves i lukket stilling.
forsiktig med 2mm
Deretter monteres klossen som illustrasjonen
sexkantsnyckel og justeres i
viser, ca 3mm innenfor den vertikale profilen
höjd til lås i skyvefelt, og
skrues godt fast.

låsreile i skyvefelt justeres slik at
glappet er minimal. Kontroller
at anslagskloss i gummi ref(26039)
er montert like over låsreile
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settskrue

låsreilen skrues fast med skrue mellom det
røde og grønne felt på låsens innside

deksel

Hjulen på skyvefeltene kan justeres
Kloss (ref 26457) for å
opp eller ned etter behov med en 5mm
hindre at dørene kan hektes sexkantsnyckel.
av i lukket stilling,
monteres i toppkarm like
over låsprofilen.
Sluttfinish:
1- Mellomrom mellom karm og vegg drevas och dekkes med
strimmel av vindpapp, eller tilsvarende, utvendig og dyttes.
Bruk av fugeskum bør undvikas eller brukes med største
forsiktighet da faren for vridning av karmprofilene er stor.
2- Droppbleck over og under monteres. Utvendig og innvendig
listing foretas, og der fuges mellom aluminium og tre/mur.
3- Alt smuss, aluminiumsspon, trespon etc. fjernes fra dør og
karmprofiler. Bunnkarm bør dammsugas grundig.
Dreneringskanaler og hjulbanor må holdes fritt for smuss slik at
dørens funksjoner opprettholdes.
Generell rengjøring foretas med milde vaskemidler uten slipende
effekt.

