
1 - Förberedelser

Kontrollera måtten i öppningen och jämför med måtten på ritningen. Mät upp karmskruvarnas 
placering och kontrollera att det finns material i väggöppningen så att samtliga karmskruvar får 
fullgott fäste.

MONTERINGSANVISNING 
TERMOFÖNSTER

2 - Infästning av karm

Placera karmen i väggöppningen. Justera med karmskruvarna så att avstånd mellan karm och 
väggöppning blir likvärdigt runt karmen och karmen står vågrätt. Skruva ut karmskruvarna så att 
karmen sitter stadigt i öppningen.

Observera att karmen kan flyttas mycket lite efter det att karmen dragits fast i öppningen varför 
justering av höjd- eller sidoläge för flera karmar i sid- eller höjdled måste göras innan fastdragning.

Efter injustering dras karmen fast med skruvar genom karmskruvarna.

3 - Glasning

Kontrollera att alla gummilister sitter på plats och att det inte finns 
något hörn där listerna inte möts. Skruva i innerlistskruvarna i nedre 
karmröret och placera medföljande plastdistanser i karmens 
underkant. 

Täta alla hörn med medföljande glassilikon enligt figuren till höger. Gå 
ut minst 100 mm från hörnet i båda riktningarna.

För att inte gummilisterna ska vikas åt fel håll bör gummilisterna  
sprutas med såpvatten innan glaset sätts på plats. Placera glaset på 
plastdistanserna, låt det luta utåt och tryck glasets nederkant mot den 
undre gummilisten. Om glasets trycks in i karmen och sedan får glida 
ner mot distanserna finns risk att gummilisterna viks åt fel håll.

Fäll in glaset i karmen och håll det på plats. Skruva i innerlistskruvarna 
i det övre karmröret och slå fast de övre och undre innerlisterna.

4 - Toppförsegling

Tvätta rent glasets utsida från såpvatten och andra föroreningar. Toppförsegla glaset runt om.

100 mm

Kontrollera att glaset sitter centrerat i karmen och att gummilisterna sitter rätt. Vid behov kan 
innerlisterna försiktigt lossas och justeringar göras. Skruva sedan i resterande innerlistskruvar och 
slå fast sidolisterna.
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