Monteringsanvisning
Eco Thermo

1. Transportskydd
Fönstret är levererat med ett så kallat transportskydd.
Börja med att demontera transportskyddet som sitter på
undersidan av fönstret. Det demonteras enklast genom att
man knackar med en hammare i sidled tills det lossnar.

Transportskydd

2. Montering av fönsterbleck sker enklast i samband
med att fönstret sätts på plats i öppningen. Se punkt 4.
Beställ plåt enligt ritning nedan, måtten anpassas efter fasaden.
För upp blecket och förborra ca 3-4 mm upp från karmens
underkant. Använd ett litet borr så att skruven gängar i
plasten. Ta bort plåten och lägg i en byggfog i spåret. För
upp plåten och skruva fast plåten.

Förborra ca 3-4 mm från
karmens undersida

3. Montering av monteringsblecken.
Monteringsblecken monteras sedan ca 150 mm in
från varje hörna, därefter med ca 700-900 mm
mellanrum.
Blecken vrids fast och säkras med lämplig skruv.
Böj och kapa blecket efter behov
Säkra med
skruv

Fäst blecket med lämplig
skruv beroende på väggtyp.

4. Montering av fönstret
Rengör öppningen där fönstret skall sitta.
Använd vattenpasset för att kontrollera att fönstret är
i våg. För in fönsterbleck under fönstret enligt tidigare
instruktion, se punkt 2.
Placera kilarna i fönstrets hörn. Undvik att placera
kilar i mitten på fönstret då risken är stor att det
bågnar. Obs! Kontrollera att dräneringshålen i
karmen pekar nedåt och utåt.
Kontrollera noga att karmens diagonaler är lika och
att fönstret inte lutar varken utåt eller inåt.
Fäst fönstret i väggen.
Kontrollera att fönstren fungerar korrekt, justera vid
behov. Kapa sedan kilarna i linje med karmen.
Dreva både från in- och utsidan, använd ej fogskum.
Fogskummet expanderar väldigt kraftigt och kan
deformera karmen. Glöm ej att ta bort skyddsfilmen
snarast efter färdig montering.

Ring gärna våra duktiga säljare för råd och tips.
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