
Montering av veggparti/vindu levert udelt.

Veggpartiet/vinduet  plasseres i ferdig utsparing og justeres inn ved hjelp av juster-
hylsene.  Det borres for festebolter  gjennom justerhylsene.  Festeboltene monte-
res og trekkes godt til. Festeboltene må være av stål og ha en tykkelse på minimum
8 mm Plastplugger monteres. Istedenfor å bruke bolter kan veggpartiet/vinduet
sveises fast  i de tilfeller dette er velegnet.

Åpningen mellom veggpartiet/vinduet og omsluttende byggningskonstruksjon
dyttes omsorgsfullt med steinull.  Eventuelle fuger mellom karm og vegg fuges.
Det stilles ingen branntekniske krav til fugemassen.

Hvis det er uklarheter med montasjen ta kontakt med:

Denne montasjebeskrivelsen må ikke fjernes eller tildekkes før det monterte veggparti er besiktiget og godkjent i det
ferdige bygg av byggemyndighetene.

Montering av veggparti/vindu levert delt.

Kontroller lysåpningen, og regn ut hvilken klaring det blir på hver side av partiet.
Bredden på feltet er:___________mm.  Plasser det første feltet merket nr.: 1 med
riktig avstand til omliggende konstruksjon og juster inn ved hjelp av justerhylsene.
Det borres for festebolter  gjennom justerhylsene.  Festeboltene monteres og trek-
kes godt til. Festeboltene må være av stål og ha en tykkelse på minimum 8 mm.
Plasser deretter det neste feltet merket nr.: 2 og skru det sammen med felt 1 med
medfølgende karosseriskruer med senkehode, se skissen til høyere. Fest feltet i
topp og bunn.  Fortsett deretter med det antall felt hele partiet består av.  Når partiet
er ferdig montert til omliggendene konstruksjon, monteres dekklistene.  Den under-
liggende listen skrues fast med selvborrende skruen.  Det skal være skruer i alle de
forborrede hullene i dekklistene.  For å forenkle skruingen kan det forborres gjen-
nom hullene  i dekklisten og inn i profilene med 3 mm borr. Ytre list smekkes på, se fig
under  Plastplugger monteres.  Istedenfor å bruke bolter/skruer kan veggpartiet/
vinduet sveises fast til de omliggende konstruksjoner når dette er mer velegnet.

Åpningen mellom veggpartiet/vinduet og omsluttende byggningskonstruksjon
dyttes omsorgsfullt med steinull.  Eventuelle fuger mellom karm og vegg fuges.  Det
stilles ingen branntekniske krav til fugemassen.

Når det er dør i veggpartiet må montasjebeskrivelsen for døren også følges. Døren
og veggpartiet er alltid tilpasset for sammenskruing på fabrikk.

Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier

ULEFOS  BRUG A.S
Hovedkontor/fabrikk: Organisasjonsnr.: 938 317 828 MVA Distrikskontor Bergen:
Postboks 55, Telefon: 35 94 94 50 Leirvikneset 35, Telefon: 55 26 80 80
N-3831 ULEFOSS Telefax: 35 94 94 51 N-5179 Godvik Telefax: 55 26 80 82

Montasjebeskrivelse Drage
vinduer og veggpartier A30/60.

Profil mot ommliggende konstruksjon
fugebredden må ikke overstige 30 mm.

Sammensatt profil i dele mellom
feltene.

Dekklister for
dele mellom
feltene.
Indre list
skrues.
Ytre list
smekkes på.

Feltene leveres i seksjoner med glasset ferdig innsatt.
Rammeprofilene passer i hverandre og er ferdig borret.
NB! Følg merkingen ved sammensetting av feltene. Ferdig montert veggparti.


