Montasjebeskrivelse Drage utvendig vegg-/vindusparti A30/A60
Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsveiledningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart
som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.
Montering av veggparti/vindu levert udelt.
Veggpartiet/vinduet plasseres i ferdig utsparing og justeres inn ved hjelp av justerhylsene. Det borres for festebolter gjennom justerhylsene. Festeboltene monteres
og trekkes godt til. Festeboltene må være av stål og ha
en tykkelse på minimum 8 mm. Plastplugger for dekking
av hullene i profilen settes på plass. Istedenfor å bruke
bolter kan veggpartiet/vinduet sveises fast i de tilfeller
dette er velegnet.
Åpningen mellom veggpartiet/vinduet og omsluttende
bygningskonstruksjon må ikke overstige 20 mm. Åpningen dyttes omsorgsfullt med steinull og fuges. Det stilles ingen spesielle krav til fugemassen.
Montering av veggparti/vindu levert delt.
Kontroller lysåpningen, og regn ut hvilken klaring det blir
på hver side av partiet og mellom hvert av elementene. Ingen av fugene må overstige 20 mm bredde.
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 trekkes 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 maskinskruer, se skissen under. Fest feltet i topp og bunn. Fortsett deretter med det
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antall felt hele partiet består av. Plastplugger for å dekkehullene i i profilene settes på plass. 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
bygningskonstruksjon, samt åpningene mellom elementene
dyttes omsorgsfullt med steinull og fuges. Det stilles ingen spesielle krav til fugemassen.
Når det er dør i veggpartiet må montasjebeskrivelsen for
døren også følges. Døren og veggpartiet er alltid tilpasset
på fabrikk for sammenskruingen.
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Feltene leveres i seksjoner med glasset ferdig innsatt. Følg merkingen ved sammensetting av feltene.
NB! Husk å fuge rasket mulig etter montering for å unngå vanninntrengning.
Veggparti/ Identifikasjon av veggpartiet/
vinduet er vinduet:
montert
av:

Firma:

Montør:

Adr.:

Dato:

Sign.:

Hvis det er uklarheter med montasjen ta kontakt med:

ULEFOS BRUG A.S
Branndører/skyveporter - sikkerhetsdører - glassdører/partier

Hovedkontor/fabrikk:
Postboks 55,
N-3831 ULEFOSS

Organisasjonsnr.: 938 317 828 MVA
Telefon: 35 94 94 50
Telefax: 35 94 94 51

Distrikskontor Bergen:
Leirvikneset 35,
N-5179 Godvik

Telefon: 55 26 80 80
Telefax: 55 26 80 82
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