
Förberedelser

Kontrollera måtten i vägg- eller dagöppningen och jämför med måtten på ritningen. Vid befintlig 
karm kontrolleras att karmsidorna står lodrätt. Kontrollera att golvet inte stiger i portens 
rörelseområde. Se till att eventuella spanjolettlås är i öppet läge.

Om flera slagportar ska monteras är det viktigt att se till att respektive port hängs i den karm den 
tillverkats för. Tillverkningsnummer är präglade på port och karm men karmens märkning är inte 
synlig sedan karmen monterats i väggen. Märk därför vid behov upp sammanhörande port och 
karm innan montage av karmar inleds så att sammanblandning undviks.

MONTERINGSANVISNING 
SLAGPORT

Om karmen levererats i delar ska den monteras ihop innan den placeras i väggöppningen. Om flera 
karmar levererats ska de först sorteras så att varje karm består av delar med samma tillverknings-
nummer.

L-karm

Om karmen är tillverkad av L-profiler ska nedanstående arbetsordning följas för att uppnå bästa 
funktion. Detta beror på att karmen är tillverkad så att ett justeringsavstånd ska finnas mellan 
karmen och väggöppningen och karmsidorna kan bli skeva vid olämplig montering. 

Ställ in karmen i öppningen så att väggflänsarna vilar mot väggen. Se till att karmen står vågrätt 
och fäst den med skruvar i smygen utan att dra fast skruvarna hårt.

Häng i portblad och kontrollera att det går lätt att öppna, stänga och låsa. Justera karmsidorna vid 
behov. Dra fast karmens väggflänsar mot väggen. Lägg vid behov emellan distanser så att 
karmsidorna är vinkelräta mot väggen och dra fast skruvarna i smygflänsarna. 

Rörkarm

Karmen ställs på plats i öppningen och karmskruvarnas hylsor skruvas ut så att karmen inte faller. 
Se till att karmen står vågrätt och montera karmskruvarna. Häng i portblad och kontrollera att det 
går lätt att öppna, stänga och låsa. Justera karmsidorna vid behov och dra fast karmskruvarna.

Montage i medlevererad karm

Montage i befintlig karm

För portar som ska monteras i redan befintliga karmar med-
levereras karmgångjärnsunderdelar. Smörj karmgångjärnens 
tappar med fett. Fixera gångjärnshalvorna mot varandra med en 
tving.

Om porten ska monteras infälld i karmen monteras först anslags-
röret (40x20 mm) i karmens överliggare.

Res upp porten. En utanpåliggande port ska ligga på ca 20 mm 
på karmsidorna och 15 mm på överliggaren. En infälld port ska 
centreras på bästa sätt i karmen, portens storlek är beräknad för 
10 mm avstånd till karmens sidor och överliggare. 

Om porten har lås kontrolleras funktionen hos kolv och regel och 
eventuella justeringar i sidled görs. När porten är rätt placerad i 
sid- och höjdled trycks porten mot karmen så att karmtätnings-
listen tätar och därefter svetsas gångjärnen fast i karmen.



Spanjolett

Dubbelflygliga slagportar och både medlevererade och befintliga 
karmar finns i olika utföranden. Nedanstående figurer och anvis-
ningar beskriver några exempel.

Om porten har släpgummilist, placera golvplattan där spanjoletten 
ska gå ner i golvet och borra två hål 5 till 5.5 mm. Placera plattan, 
markera för det fyrkantiga hålet och borra upp och rensa hålet. 
Montera plattan med lämplig spik eller skruv.

SLÄPGUMMILIST

Säkerhetsföreskrifter

Inget får monteras på porten som ger en vass kant eller skapar en klämrisk.

Om porten innehåller stora glasytor ska dessa markeras om det finns risk att någon går in i 
glasen. Trasigt glas ska lagas omedelbart.
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Skötselinstruktion

Bruka aldrig våld för att öppna, stänga eller låsa, porten kan då skadas. Om funktionen ej är 
tillfredsställande, undersök och åtgärda orsaken. Kontrollera dagligen att golvet är rent och fritt 
från föremål inom portens öppningsområde.

Översyn minst två gånger per år:

Kontrollera att låsar, spanjoletter och handtag ej har lossnat samt att portstoppar, porthållare 
och lås fungerar. Kontrollera att gångjärnens glidbrickor är smorda och inte nedslitna samt att 
tätningslister är hela.

Kontrollera att porten ej har skador som påverkar funktion och säkerhet.

Vid utåtgående utanpåliggande 
port, skruva fast den medlevererade 
spanjolettlåsvinkeln i karmsmygen. 

Vid inåtgående port, 
svetsa fast den med-
levererade bygeln mot 
karmen. Observera att 
bygeln skall vändas olika 
beroende på portens 
tjocklek.

INÅTGÅENDE

UTÅTGÅENDE


