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för A/B och C-Karm levererad i delar.
Feb 2018, Utgåva 3.

Överstycke A/B-Karm
Överstycke C-Karm
· Lägg karmens delar på ett plant underlag.
· Lägg karmens delar på ett plant underlag.
· Skruva fast överstycket mot karmsidodelarna. Säkerställ att
· Skruva fast överstycket mot karmsidodelarna. Säkerställ att
karmens hörn är 90 grader.
karmens hörn är 90 grader.
· Överstyckets flikar stukas ner för att låsa fast överstycket
· Överstyckets flikar stukas ner för att låsa fast överstycket
mot karmsidodelarna (se markering).
mot karmsidodelarna (se markering).
· Nita fast överstycket mot karmsidodelarna (se markering)

Vid anslagströskel
· Skruva fast anslagströskeln med sidodelarna.
· Anslagströskelns flik stukas uppåt och nitas fast i karmsidodelen (se markering).

Vid tröskelplatta
·
Tröskelplattans båda flikar stukas uppåt och nitas fast i karmsidodelen (se markering).
Montering av löst levererad tätningslist till karm pardörr.

4.1
4.2

Överstycke

Sidostycke

Tröskel

Mötesprofil.

Viktig information;
a). Säkerställ att ytan är fri från smuts och fett.
b). Tätningslisten får inte sträckas vid montering.
c). Tätningslisten får endast tas loss från underlaget två gånger under en tid av 30 sekunder. Tätningslist som har varit monterad i mer än 30 minuter får
inte tas loss och korrigeras på nytt. En ny tätningslist måste då monteras.
d). Tätningslisten monteras lättast efter att karmens delar har monterats ihop.
1.
2.
3.
4.1
Börja med att montera tätningslist på Fortsätt med att montera tätnings- Fortsätt med att montera tätnings- Fortsätt med att montera tätningslist på
karmens överstycke. Tätningslistens list på karmens båda sidostycken.
list på tröskeln. Tätningslistens
mötesprofilens anslagskant.
läpp skall peka ner mot karmens
Tätningslistens läpp skall peka in
läpp skall peka upp mot karmens
Tätningslistens läpp skall peka in mot
dagöppning, enligt bild ovan (se
mot karmens dagöppning, enligt
dagöppning, enligt bild ovan (se
karmens dagöppning, enligt bild ovan
markering). Tätningslisten skall löpa bild ovan (se markering). Börja
markering). Säkerställ att mötet
(se markering 4.1). Tätningslisten skall
hela vägen från sidostycke till
från ovankant i anslutning till
mellan de båda sidostyckenas
löpa hela mötesprofilens höjd. Var
sidostycke. Var noga med att trycka överstyckets tätningslist. Säkerställ tätningslister blir så tätt som
noga med att trycka fast tätningslisten
fast tätningslisten med handkraft i en att mötet mellan de båda
möjligt, utan att tätningslisterna
med handkraft i en svepande rörelse i
svepande rörelse i listens
tätningslisterna blir så tätt som
överlappar varandra. Var noga
listens längdriktning.
längdriktning.
möjligt utan att tätningslisterna
med att trycka fast tätningslisten
4.2
överlappar varandra.
med handkraft i en svepande
Vid grundmålade dörrar, levereras
Tätningslisten skall löpa hela
rörelse i listens längdriktning
svällisten omonterad till mötesprofilen.
vägen ända ner till tröskeln. Var
Montera svällisten enligt bild ovan (se
noga med att trycka fast
markering 4.2) Var noga med att trycka
tätningslisten med handkraft i en
fast listen med handkraft för att
svepande rörelse i listens
säkerställa god vidhäftning
längdriktning.

