OBS! Garantin för Magnorprodukterna gäller endast om monteringen är fackmannamässigt utförd.
MONTERING AV FÖNSTER

MONTERING AV FÖNSTER OCH DÖRRAR

KLOSSAR FÖNSTER MED FAST KARM KLOSSAR FÖNSTER MED TVÄRPOST KLOSSAR ÖPPNINGSBART FÖNSTER KLOSSAR KOMBINATIONSFÖNSTER

Undersida: 2 klossar
15 cm från varje sida

Undersida: 1 extra kloss
under varje post

VIKTIGT!!
Alla bärklossar
under fönster/
dörrar måste ge
bra stöd under
hela karmens djup,
enligt anvisning på
ritningen!
OBS! Lämna plats
för utvändig fog

Undersida: Placera
klossarna ända ut i hörnen

Använd inte
Vaterskruv vid
montering av
Magnorprodukter.

KLOSSAR EXTRA STORA FÖNSTER

Undersida: Placera klossarna ända ut i
hörnen, med 2 extra klossar 15 cm in
från hörnen.

Extra klossar vid behov.
Klossavstånd max 140 cm.

Max. 140 cm
MONTERING AV DÖRRAR

Produkterna får inte utsättas för fukt innan montering. Sörj
för god ventilation vid övertäckning av produkterna!
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Kontrollera med vattenpass att fönstret
är i lod och att tvärmåtten är lika.
Fäst med skruvar, beslag eller
justeringsskruvar.
Vid användning av expanderande
skum måste fönstret förstyvas före
skumning.

Denna produkt är behandlad med impregnering:
Regleras av The Biocidal Products Regulation (BPR, Regulation (EU) 528/2012
Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller biocider godkända för
produkttyp 8.
Produkter som behandlats med GORI 356 är skyddade mot svamp som bryter ner
eller missfärgar trä.
Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller följande biocider:
Propikonazol, tebukonazol, IPBC
Produkter som behandlats med GORI 356 innehåller följande nanomaterial: Impregneringsmedlet GORI 356 tillverkas av:
Teknos A/S Industrivej 19 DK-6580 Vamdrup, Telefon.: +45 76 93 94 00
Särskilda försiktighetsåtgärder gäller för produkter som behandlats med GORI 356
För att skydda vattenlevande organismer får behandlat virke inte användas nära
vatten (floder, bäckar, sjöar etc.). Träytan måste vara behandlad med grundfärg,
bets eller målarfärg. Underhållsmålning skall utföras med jämna mellanrum.

Sätt dörren på klossar. Maxavstånd 20 cm. För dörrar med
aluminium HC-tröskel rekommenderar vi att underlaget är i
ett solitt, kompakt utförande.
Kontrollera med vattenpass att dörren är lodrätt.
Montera sidoklossarna.
Kontrollera att dörren står i lod.
Kontrollera att tvärmåtten är lika.
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H-vinduet Magnor As, 2240 Magnorl, 13
YE 2013-HVM CE-001/C-002/C-003/C-004/C-005
Prestandadeklarationens referensnummer
NS-EN 14351-1 : 2006 + A1 2010
Byggt som referensfönster/dörr av typen
Fönster/dörr för användning i ytterväggar på byggnader.

Fäst sidokarmar med skruvar, beslag eller justeringsskruvar.
Vid användning av expanderande skum måste dörren
förstyvas före skumning.
Sätt lång skruv (5 x 90 mm) i alla tomma hål i
karmgångjärnen. Skruven ska gå genom karmen och
förankras i väggen.

Telefon: +47 55 11 29 70 - E-post:
post@hvm.no www.magnorvinduet.no

