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Kontroll
Kontrollera att ev. barnsäkring-
ar, ventilationsbeslag och
dylikt fungerar på rätt sätt.

Tätning
Tätning mellan karm och vägg 
kan utföras med olika tät-
ningsmaterial, isolering, mm. 
Materialet s all onteras löst
så att karmen inte böjs inåt på 
mitten.

Fogning
Montera e . og t tningar  
anslutningsplåtar och fönster-
bänkar. Fönstret har utvän-
digt, i alumi- niumdelen, ett 
speciellt spår för anslutning av 
anslutningsplåtar . Fyll spåret 
med fogmassa före montering-
en av plåtar.

Handtag
Montering a  löst le ererade 
handtag. Öppna först fönst-
ret på glänt. Lyft försiktigt på 
täckbrickan på handtaget vid 
pilarna (se bild) och vrid den
försiktigt 90 grader för att fri-
lägga hålen för fästskruvarna. 
Montera handtaget på önster-
bågen med de bifogade skru-
varna och vrid sedan tillbaka
täckbrickan och stäng fönstret.

Täckbricka

Täckbricka

Plåtspår
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KONTROLL
Kontrollera att ev. barnsäkringar, venti-
lationsbeslag och dylikt fungerar på rätt 
sätt.

TäTNING
Tätning mellan karm och vägg kan 
utföras med olika tätningsmaterial, 
isolering, mm. Materialet skall mon-
teras löst så att karmen inte böjs
inåt på mitten.

FOGNING
Montera ev. fog tätningar, anslutnings-
plåtar och fönsterbänkar. Fönstret har 
utvändigt, i aluminiumdelen, ett speciellt 
spår för anslutning av anslutningsplåtar. 
Fyll spåret med fogmassa före monte-
ringen av plåtar. Om popnit används se 
placering enl. bild.

HANDTAG
Montering av löst levererade hantag. 
Öppna först fönstret på glänt. 
Lyft försiktigt på täckbrickan på hand-
taget vid pilarna (se bild) och vrid den 
försiktigt 90 grader för att frilägga 
hålen för fästskruvarna. Montera hand-
taget på fönsterbågen med de bifogade 
skruvarna och vrid sedan tillbaka täck-
brickan och stäng fönstret.

Sprängskisser handtag
Exempel på några vanliga handtagskombinationer.

UT10

Utvändigt Invändigt

UT08

ITEM NO. PART NUMBER DESCRIPTION QTY.
1 UT08_09662___5_90-

mattssons
Machine screw Stainless 
steel,A2,DIN 966 M5x45 3

2 UT08Part3 3
3 UT08_0530_66N_ny 1
4 UT08_0531VK_93S ny 1
5 Part19 ny 1
6 UT09_09662___5_90-

mattssons2-ny
Machine screw Stainless 
steel,A2,DIN 966 M5x45 2

7 Snäppbricka 1
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SPRäNGSKISSER HANDTAG
Exempel på några vanliga handtagskombinationer.

Fler kombinationer på vår hemsida www.westcoastwindows.se
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FÖNSTERPUTSNING
Obs Inga stålskrapor får an-
vändas på någon typ av glas vid 
rengöring/putsning.
Man skall inte använda ren-
göringsmedel som innehåller 
fluorväte eller fosforsyror efter-
som dessa verkar korrosivt på 
glas, ej heller amoniakbaserade 
rengöringsmedel,
då dessa kan skada målade ytor. 
Extra försiktighet med ytmodi-
fierade glas ex härdat eller belag-
da glas då dessa är extra känsliga 
för repor.
Börja med att spola av fönstret 
använd rikligt med vatten så att 
löst material spolas bort. 
Vi rekommenderar att man an-
vänder milda rengöringsmedel, 
vatten blandat med handdisk-
medel/såpa.
Använd mjuka verktyg tygtrasor 
alt. gummiskrapor. Mer info finns 
på Svensk planglasförening.

UTVäNDIGT ALUMINIUM
Avtorkas i samband med fönster-
putsning minst 1 gång om året 
eller vid starkt förorenad luft 2 
gånger per år. Mindre skador 
tvättas med målartvätt, slipas 

med fint sandpapper och målas
1 gång med Beckers plomb plåt-
färg eller liknande. Färgkoden 
(RAL eller NcS) för aluminium 
finns på orderbekräftelsen.

INVäNDIGT TRä
Rengöres med mild tvållösning, 
avtorkas noga. Mindre skad-
or penselstrykes med färg ex. 
Nordsjö Blankett U10 halvblank 
(följ anvisningar på produkten), 
större skador spacklas med 
snickerispackel innan målning. 
Färgkoden (RAL eller NcS) för 
trä finns på orderbekräftelsen.

TäTNINGSLISTER
Rengöres och kontrolleras 
årligen. Skadade lister byts ut. 
Tätningslisten är fastsatt i ett 
spår i bågen och går at demonte-
ra och återmontera. Listen ska ej 
övermålas.

TRäTRÖSKLAR
Trätrösklar skall oljas in 1 gång 
per år. Om de sitter i utsatt läge 
2 gånger per år. Håll rent från 
smuts vid tröskel där hjulen 
rullar.

SKÖTSEL & UNDERHÅLL
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V = Vaselin
O = Olja


