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Monteringsanvisning
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Anvisningar vid installation av fönster

Två alternativ för montage
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1.  Använd bärklossar nertill i öpp-
ningen. Använd vattenpass för att 
kontrollera att klossarna är i våg.

2.  Det är viktigt att klossen är 10 mm 
hög och att den inte täcker det 
utvändiga spåret på karmen (A)

1. Montageskruv  
För de produkter som skall monteras med montageskruv är samtliga hål för 
infästning förborrade från fabrik.

Ett uPVC-fönster kan monteras med antingen montageskruv genom karmen eller 
med vridankarjärn. De fönster du beställer är alltid från fabrik förberedda för lämplig 
metod.

A10 mm
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Placera fönstret i vägg

1.  Placera kilar intill alla fästpunkter på 
produkten.

2.  Kryssmät och kontrollera fönstret 
med vattenpass för att säkerställa 
att fönstret sitter rätt.

Kil
Bärkloss

2. Vridankarjärn
Fönstren kommer med förmonterade vridankarjärn (A). Vridankarjärnen vinklas ut till rätt 
läge före produkten lyfts in för installation (B). 

BA

D1 D2

D1=D2

OBS! När vridankarjärn erfordras i 
bottenstycket levereras dessa, på 
grund av skaderisk, omonterade 
från fabrik. Vridakarjärnen i botten-
stycket skall innan produkten lyfts 
in i vägg monteras på karmen med 
placering lika de vridankarjärn som 
finns förmonterade i överstycket
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Fäst produkten i väggen

1. Montageskruv  
Är produkten förborrad för montageskruv så skall för 
montaget ändamålsenlig skruv användas för att fästa 
produkten. Var noga med att fästa produkten i alla 
förborrade hål. Täckplugg till alla hål medföljer. 
OBS! Efter att skruvarna är dragna skall hålen i under-
stycket fyllas med silikon innan täckplugg sätt på.

2. Vridankarjärn  
Är produkten förberedd med monterade vridankarjärn skall dessa nu böjas i lämplig 
vinkel för att sedan med ändamålsenlig skruv fästa produkten i väggen. Var noga med 
att använda alla förmonterade vridankarjärn.

Länkar till fördjupade installationsanvisningar
Du hittar fördjupad information under respektive produkt på: nordan.se
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Fogning/drevning mellan karm och vägg
Monteringsfogen mellan karm och vägg skall ha samma egenskaper som väggen och bör 
därför byggas upp efter samma grundprinciper. Dessa principer baseras på vad man kallar 
tvåstegstätning, vilket innebär regntätning på utsidan och vindtätning innanför i var sitt 
skikt. Monteringsfogen måste dessutom vara värmeisolerande för att minska värmeförlus-
terna och för att skydda mot kondens.

Den färdiga monteringsfogen mellan karm och vägg skall ge:

l Regn- och vindskydd, ventilation och dränering vid utsidan.

l Värmeisolering och luftljudisolering vid fogens centrala del.

l  Lufttätning, ångtätning och luftljudtätning vid fogens rumssida. 

Använd ett drevmaterial som inte tar upp fukt. Drevmaterialet trycks in löst i fogen från 
insidan. Du får inte dreva så hårt att karmdelarna böjer sig inåt. Risken är särskilt stor om 
du använder sprutisolering/polyuretanskum. När skummet expanderar kan det pressa mot 
fönsterkarmen så att karmdelarna böjer sig inåt mitten.

  
 Obs! 
 LJUDISOLERANDE FÖNSTER - VAR EXTRA NOGGRANN!

  När du monterar ljudisolerande fönster är det särskilt viktigt att fogen utförs med stor 
noggrannhet. Det får inte uppkomma t.ex. små hål och springor. Minsta luftläckage kan 
nedsätta den totala ljudreduktionen i betydande grad.
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Fogning/drevning
INSTRUKTION 
Utför fogning/drevning enligt tvåstegstätning (se illustration). Det är av stor vikt att 
monteringsfogen utförs med stor noggrannhet så att hål eller sprickor undviks. Minsta luft-
läckage nedsätter i betydande grad värme- och ljudreduktionen.

Tvåstegstätning 
1)  Värmeisoleringsmaterial 

Innanför det tryckutjämnande hålrummet placeras värmeisolerande mineralull.

2)  Tryckutjämnande hålrum 
Innanför regntätningen lämnas ett utrymme som står i förbindelse med ytterluften och 
fungerar som ett tryckutjämnande hålrum. Hålrummet skall ha ett djup (d) >15 mm.

3)  Diffusionstät fogmassa 
Det är viktigt att diffusionsspärren är tät och elastisk samt har hög vidhäftningsförmåga 
mot både väggmaterialet och karmen. Dessutom måste fogmassan behålla sina egen-
skaper i temperaturintervallet -20 till +50. Fogsträngen ska ligga i samma plan runt hela 
fönstret och sprutas mot bottningslisten.

4)  Regntätning 
    A. Mätta spåret med fog- eller fästlim. 

B. Anslut fönsterblecket 
C. Säkerställ fogning mellan underbleck och karmprofil 
D. Anslut smyg/foderbildning runt om fönstret

5) OBS! Ta bort skyddstejpen inom 24 h
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