MONTERINGSVEJLEDNING

ANVISNING!
Der skal som hovedregel
anvendes tekniske hjælpemidler
til løft af vinduer og døre

Vejl. vægtgrænser

ALUX® TRÆ/ALU
VINDUER OG DØRE

ved håndtering
i underarmsafstand

15-35 kg
Over 35 kg
Yderligere information om håndtering
af vinduer og døre på byggepladsen - se:
“Leverandørbrugsanvisningen”.

Læs mere på
hvidbjergvinduet.dk

Leverandørbrugsanvisningen findes også på www.vinduesindustrien.dk /For professionelle/Branchevejledninger

Under 15 kg

MONTERINGSVEJLEDNING
Korrekt montering er en forudsætning for optimal holdbarhed og problemfri funktion og har samtidig
betydning for garantien.
Det påhviler montøren at kende den korrekte montering. Har du spørgsmål i forbindelse med montering, er du meget velkommen til at kontakte Hvidbjerg Vinduets serviceafdeling på tlf. 9691 2222.
Reklamationer eller ønske om service, der kan henføres til en mangelfuld montering eller
smøring, er ikke omfattet af Hvidbjerg Vinduets garanti.
Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal der bruges hjælpemidler og metoder, som ikke
medfører skader på elementerne.
Elementerne skal afdækkes forsvarligt under opbevaring på byggepladsen.
Tilfør aldrig elementerne belastning fra tilstødende bygningsdele.
Generelt:
Fastgørelser skal være blivende og skal udføres med karmskruer/-dyvler eller beslag. Ved montering i
kompositdelen skal anvendes karmskruer med hoved.
Afstand mellem fastgørelsespunkterne må ikke overstige 800mm, og afstand til hjørnerne må max.
være 200mm. Dette glæder både lodret og vandret.
Ved element bredder under 1000mm kan fastgørelserne i over- og underkarm undlades.
Ved bundkarmens yderste ende skal der være en blivende opklodsning af passende størrelse.
Opklodsningen placeres således, at både trædel og kompositdel hviler på denne.
For elementer med lodposte eller sammenlukkende rammer, skal der ligeledes være en blivende opklodsning under bundkarmen.
Der skal altid anbringes blivende støtteklodser ved hver fastgørelse i hængselssiden (tæt på hængslerne) og ved lukkepunkterne (som passiv sikring mod indbrud) samt midt under bundkarmen ved brede
døre.
Faste karme
Ved elementer med fast glas eller ramme placeres skruen i karmens trædel.
Topstyrede, topvende og sidehængte vinduer
Ved udadgående, oplukkelige elementer placeres karmskruerne altid i karmens kompositdel, så tæt på
hængslerne som muligt.
Dreje/kip elementer
Ved dreje/kip elementer placeres skruen i karmens trædel.
Døre
Indadgående døre fastgøres i træfalsen.
Udadgående døre fastgøres efter samme princip som udadgående vinduer.
Fugetyper
De mest anvendte fugetyper er: Plastisk eller elastisk fugemasse, asfaltimprægneret skumplast (Illmod bånd). Kalk/cementmørtel må ikke anvende til træ/alu vinduer.
Finish
Efter monteringen skal montøren rense bundfals for borestøv, efterprøve funktionerne, smøre bevægelige beslag dele, samt rense ruderne for etiketter og andet. Evt. limrester opløses med rengøringsmiddel til keramiske kogeplader.
Hvidbjerg Vinduet påtager sig intet ansvar for fejl opstået ved forkert eller mangelfuld isætning. Produkterne er funktionstestet ab fabrik. Montøren sørger altid for funktionsdygtigneden ved almindelig justering efter montering.
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PLACERING AF KARMSKRUER
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De mest anvendte fugetyper er: Plastisk eller elastisk fugemasse,
asfaltimprægneret skumplast Illmod bånd Kalk/cementmørtel
må ikke anvendes til træ/alu vinduer.
Flere oplysninger kan findes hos fugebranchens samarbejs og
oplysningsråd, FSO.
Under bundkarmen skal fugen være trukket ind bag drænhullerne,
og må hverken helt eller delvist dække drænhuller eller spalter i
bundkarmens underside, da det vil forhindre afvanding af
konstruktionen.

Side og topkarm ved
udadgående døre

Bundkarm ved
udadgående døre

DREJE/KIP VINDUER OG DØRE
JUSTERING OG SMØRING AF BESLAG
B

Justering af beslaget foretages iflg.
nedenstående skitser.
A. Justering af alle forriglingspunkter
B. Justering af saks
C. Justering af underhængsel
For at sikre en fortsat fejlfri funktion,
skal følgende procedure gennemføres
mindst een gang om året:

FIG. 2

Saks og underhængsel kontrolleres
for slitage og korrekt funktion.

A

Alle bevægelige dele og forriglingspunkter smøres. Der anvendes ikkesyrefrit smøremiddel.
Ved maling/lakering af vinduet skal
beslaget beskyttes.

C

JUSTERING TOPSTYREDE/SIDESTYREDE VINDUER
Justering af friktion
Justeringen foretages således, at den
øverste glider først bevæger sig ned
på stoppet. Friktionen skal være ens i
begge sider.

T
ESLAGET

UEHUL
LER I

E.

SKRUE IGEN.

Rammen kan justeres +/- 1,5mm op
eller ned.
1.
2.

EXCENTRISK TAP

3.
4.

5.

MÆRKE

FIG. 3

Løs den nederste monteringsskrue
i karmen.
Drej den excentriske tap med en
TORX20-nøgle.
På tappen er der et mærke, som
ved levering er indstillet i vandret
stilling, som angiver nulpositionen.
Når mærket er enten i top eller
bund, dvs. lodret stilling, er beslaget justeret ud i max. position
+/- 1,5mm.
Efter justeringen er foretaget
strammes den nederste monteringsskrue igen.

MONTERINGSVEJLEDNING

JUSTERING TOPVENDE VINDUER
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FIG. 1
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MONTERING:
Justering
af friktion
1. BESLAGET PLACERES I SIDEKARMEN.

IPA NR. 21158

VIGTIGT: VED FREMSTILLING OG ISÆTNING AF VINDUET SKAL SIDEKARMENE VÆRE RETTE OG PARALLELLE.
DETTE ER NØDVENDIGT FOR AT GLIDERNE KAN BEVÆGES UHINDRET I ALUMINIUMSSKINNERNE.
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Justeringen foretages således, at den
øverste
glider først bevæger sig ned
2. GLIDESKINNEN PLACERES OP IMOD OVERKARMEN
på stoppet.
Friktionen
være
OG SKRUES
PÅ MED skal
SKRUE
3.5. ens i
B MIN. begge sider.
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FIG. 4

DE ANGIVNE MÅL I FIG. 4 ER
FORUDSAT AT TÆTNINGSLISTEN
ER MONTERET PÅ RAMMEN.

KIP/SKYDEDØRE
DER ANVENDES SKRUE 3.5 OG 4.0.

3. KONSOLLET PLACERES OP IMOD OVERKARMEN OG
IMOD GLIDESKINNEN. SKRUES PÅ MED SKRUE 4.0.
4. RAMMEN SKYDES IND IMELLEM BESLAGENE OG
IMOD DEN VINKELBUKKEDE ENDE. RAMMEN SKRUES
PÅ MED SKRUE 4.0. FØRST SKRUEN I ØVERSTE VINKEL.
5. RAMMEN KAN ÅBNES TIL VILKÅRLIGE VINKLER, OG
VED STØRRE ÅBNINGSVINKLER KAN DER OPNÅS LET
FRIKTION VHA. FRIKTIONSSKRUERNE I SIDEN. FRIKTIONEN SKAL VÆRE ENS I BEGGE SIDER. DET SKAL
BEMÆRKES AT ÅBNINGEN IKKE ER SIKRET VED STØRRE
VINDBELASTNING ELLER ANDEN PÅVIRKNING.

JUSTERING OG SMØRING AF
BESLAG
6. SIKRINGEN
IPA NR. 21158
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DER ANVENDES DET LÆNGST
MULIGE BESLAG

SIDE, SET INDEFRA,

MONTERES I VENSTRE
MED SKRUE 3.5 SE FIG. 1.

7. SOM PUDSESIKRING SKAL ØVERSTE HAK ALTID ANVENDES, SE FIG. 1. NEDERSTE HAK KAN ANVENDES
I FORBINDELSE MED ÅBNINGSBEGRÆNSNING, HVOR
SMÅ ÅBNINGER ØNSKES.
BETJENINGSVEJLEDNING:
1. VINDUET ÅBNES TIL SIKRINGSARMEN AUTOMATISK GÅR I INDGREB.
2. VINDUET LUKKES CA. 2 CM. SIKRINGSARMEN, SE FIG. 1, BØJES I PILENS
RETNING IND MOD FALSEN OG VINDUET ÅBNES SAMTIDIG.
3. VINDUET GÅR AUTOMATISK I PUDSESIKRING OG FRIGØRES SOM
BESKREVET I PKT. 2.
VEDLIGEHOLDELSE:
BESLAGET MÅ IKKE MALES.
BESLAGET SMØRES VED BEVÆGELIGE DELE UNDER GENTAGEN AKTIVERING
VED MONTERING, HEREFTER MIN. 1 GANG ÅRLIGT. SE I ØVRIGT AFSNIT H.
10.13

Min. 1 gang årligt skal alle bevægelige beslagdele
smøres med syrefri olie (f.eks. alm. cykelolie), for
at opretholde garantien.

MONTERINGSANVISNING FOR DØRE

Bemærk, korrekt montage er en forudsætning for at garantien dækker
Montering:
Karmen placeres i murhullet med ensartet fugebredde ved side og overkarm, bundkarmen placeres i forhold til gulvplan. Fugebredden mellem karm og omgivende murværk
bør være 10-12mm.
I hængselssiden skal karmen være i lod på både bred og smal side. Karmen skal i
øvrigt justeres og fastholdes, så der opnås korrekt anslag og ensartet luft hele vejen
rundt mellem karm og ramme.
Fastgørelse:
Døre skal fastgøres i bygningsdele med karmskruer / -dyvler eller beslag i karmfals så tæt på hængsel og slutblik som muligt. For at fastholde karmen skal der
være blivende underlag af et fugtstabilt materiale bag hængsler under sidekarme
og ved slutblik for at sikre karmen ved indbrudsforsøg.
Der må ikke monteres blivende underlag ved topkarm ved brede døre, da der kan være risiko for nedbøjning af overliggeren.
Ved bundkarm skal der være en blivende opklodsning under sidekarme, og hvis nødvendigt for
stabiliteten, kan der monteres opklodsning et eller flere steder under bundkarm. Vær opmærksom på
at bundkarm ikke må krumme.
Ved montering på bagmur inden skalmuring skal der bruges specialbeslag. Efterfølgende skal karmen
fastgøres gennem falsen. Karmen justeres inden fastgørelsen, så der opnås korrekt anslag og ensartet
luft hele vejen rundt mellem karm og ramme.
Fugning:
Fugearbejdet udføres som beskrevet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO (www.
fugebranchen.dk), eller som beskrevet for det aktuelle projekt.
Ved arbejdet med isoleringsmaterialet (stopning) må der ikke ske en komprimering af materialet, der
medfører krumning af karmdelene.
Anvendes der opskummende materiale til isolering skal karmen afstives, indtil skumprocessen er helt
afsluttet. Ved udvendig side skal der afsluttes med en fugemasse, fugebånd eller anden beskyttende
afdækning.
Ved bundkarmen skal det sikres, at den udvendige fugning ikke helt eller delvist dækker evt. drænhuller
eller spalter i falsdelens underside.

KOBLING AF ELEMENTER OG HJØRNELØSNINGER

LODRET SAMLING MED LISTE
OG GUMMIKOBLING

45º HJØRNELØSNING

VANDRET SAMLING
MED VANDNÆSE OG
GUMMIKOBLING

LODRET SAMLING MED KLEMFUGE

90º HJØRNELØSNING
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Facadevinduer Træ-Aluminium Type: Alux

Facadevinduer Træ-Aluminium Type: Alux e dreje/kip.
Beregnet til bygninger

Beregnet til bygninger
Vindlast:
Vandtæthed:
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

npd
npd
Bestået
npd

-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:

1,3*
1,3*

-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:

-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,73*
0,82*
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

Facadedøre Træ-Aluminium Type: Alux

Vindlast:
Vandtæthed:
Højde:
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

npd
npd
npd
npd

- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:

1,4**
0,8**

-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,73**
0,82**
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

Østergade 24 • DK-7790 Thyholm • Danmark
2010
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Facadevinduer Træ-Aluminium Type: Alux e
Beregnet til bygninger
Vindlast:
Vandtæthed:
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

npd
npd
Bestået
npd

-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:

0,8*
0,7*

-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:

Strålingsegenskaber
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,53*
0,74*
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

Facadedøre Træ-Aluminium Type: Alux e
Beregnet til bygninger
Vindlast:
Vandtæthed:
Højde:
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

npd
npd
npd
npd

- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:

0,9**
0,7**

- Pladedør på 1230 x 2180 mm:

Strålingsegenskaber
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,8*
0,8*

-1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:

Strålingsegenskaber
-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,53*
0,74*
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

Facadedøre Træ-Aluminium Type: Alux e dreje/kip

Vindlast:
Vandtæthed:
Højde:
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

npd
npd
npd
npd

- Rammedør på 1230 x 2180 mm med standard rude:

0,8**
0,8**

- Kip-skydedør på 2500 x 2180 mm med standard ruder:

Strålingsegenskaber
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):

Strålingsegenskaber
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):

-1-fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:

Beregnet til bygninger

Beregnet til bygninger

- Pladedør på 1230 x 2180 mm:

npd
npd
npd

-Standard rudens solfaktor (g-værdi):

Strålingsegenskaber
-Standard rudens solfaktor (g-værdi):

Vindlast:
Vandtæthed:
Akustisk ydeevne:
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi)

0,53**
0,74**
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

-Standard rudens lystransmission (Lt-værdi):

Lufttæthed:

0,53**
0,74**
npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)
**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) fremgår af ordrebekræftelsen.

