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Skötselanvisning för PVC produkter
Grattis du är nu ägare av
PVC Fönster / Dörr. LYCKA TILL med dina nya produkter!

Skötsel av glas & PVC
Vi rekommenderar Såpa/Fönstersåpa eller liknade för rengöring av glasen.
Rengöring av karmarna kan göras med valfri såpa.
Kom ihåg att torka bort allt medel och att det ej får innehålla lösningsmedel.
Skötsel av spanjolett
För att spanjoletten skall fungera och hålla länge under tiden som ni använder ert
fönster/dörr så bör man sköta om även spanjoletten. Det är denna mekanism som gör att du
lätt kan stänga och öppna ditt fönster/dörr.
Smörj därför med droppfritt fett någon gång om året. Exempel är att använda Kedjespray
med teflon.
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Skyddsfolie på karm och båge
Tänk på att ta bort folien på dina produkter före montage. Om det lämnas kan det lämna
permanenta spår om de utsätts för starkt solljus. Samma gäller om era fönster lagras för
senare montage.
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Montage av
fasta & öppningsbara fönster
Vi rekommenderar att hålet där fönstret skall monteras mäter 1-1,5 cm större än fönstret
runt om.
Vid beställning talar man ofta om modulmått, tex; 10*12, bredd x höjd.
Fönstret har då ett produktions-mått på 980*1180mm.
Hålets storlek är då 1000*1200mm
1) Skruva loss transportlisten i fönstrets underkant. I vissa fall finns det även en
transportkloss inuti produkten som även den skall tas bort.

2) Fäst metallclipsen på fönsterkarmen runt om. Avståndet mellan clipsen skall ej
överstiga 50cm och ej mer än 10cm från hörnen.
Vi rekommenderar att clipsen pekar inåt .
Håll clipset mot spåret

Vrid så att det fastnar

Böj det till lagom drev-mån
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3) Placera karmen i öppningen med distanser mot bottenstycket.
OBS! Dräneringshålen som finns på karmen skall placeras nedåt och utåt.
4) Justera fönstret tills det sitter vågrätt och lodrätt.

5) När metall-clipsen är böjda till lagom drev-mån
skruvas de fast mot stommen.

6) Tryck fast de vita Locken i dräneringshålen i framkant.

OBS, bilderna visar ett inåtgående fönster men monteringsanvisningarna är densamma till ett
fast fönster
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Guide Fönsterbleck
Alternativ 1: Standard, Montera fönsterbleck i underkant
Alternativ 2: Tillval, Montera Fönsterbleck i urfräst spår i framkant
-------------------------------------------------------------------------------------

Alternativ 1: Standard
Montera Fönsterbleck i underkant
Principskiss för tillverkning av fönsterbleck till PVC fönster.

Plåten bockas framåt Längd 4mm

1) Förborra ca 3-4mm från fönsterkarmens ytterkant, för den skruv som fönsterblecket
skall fixeras med. (i centrum av spåret)
2) Man bör ha uppvik i ändarna på traditionellt sätt. Det är lämpligt att lägga en sträng
med ”utefog” av lämplig sort i spåret i underkant av fönstret innan man monterar
plåten.
3) Nedan är ett exempel på uppvik av gavel på fönsterbleck.
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Alternativ 2: Tillval
Montera Fönsterbleck i urfräst spår i framkant
Menta Fönsters karm utförs nu med skåra för fönsterbleck. Fönsterbleck med traditionell
bockning (plåt förs in i framkant på fönsterkarm) kan användas och då är det viktigt att
montaget utförs på följande vis.
Nedanstående fogning görs förslagsvis med limfog av typen TEC 7, som har elastiska
egenskaper och tål temperaturskillnader och uv-ljus.
1)

Skåran i karmen tätas åt sidorna.

2) Täta skåran från framsidan där karmens sidostycke och understycke
svetsats samman.
Dra även en fog under skåran.

3) Täta under skåran längs hela understyckets längd.

4)Montera på bleck. Kan köpas hos bygghandeln.

5)Skruva fast med fönsterblecksskruv.
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Lyfta av Båge
På Fönster & Inåtgående Dörr
Original / Light / ENERGI Plus
Vid montage kan det underlätta att lyfta av fönster/dörrbåge.
Det gör att din produkt inte väger så mycket när man lyfter den på plats.

1) Dra ut sprinten som sitter i det övre gångjärnet.
2) Bågen är nu lösgjord från karmen och man kan lätt lyfta av fönster & dörrbågen från det nedre
gångjärnet.
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Kipp-fönster: Lossa Fönsterbåge
Original / Light / ENERGI Plus

För att kunna tex putsa ett kipp-fönster som sitter svåråtkomligt så kan det vara bra att
lossa och fälla sitt fönster ut i 90°

1) Fönster som bara har kipp-öppning kan man öppna
upp i 90° genom att vrida upp en spärr i spanjolettens
ovandel

2) Öppna vredet och lyft upp spanjoletten

3) Fäll fönsterbågen till möjligt läge
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Montage av anslutningsprofiler,

H-list/stålprofil
Montage av fönster-/dörrkarmar mot varandra:
Karmarna bör skruvas ihop (i fasta fönster då man tagit ut glaskassetterna i ett av fönstren),
genom u-profilen av stål.
Förborra med 6mm borr.
Borra därefter upp det första skiktet av pvc-plast med ett 14mm borr
så att man kan dra skruvens skalle ända in till botten av stålprofilen, med t.ex. en
skruvdragare och dess bitshållare.
Hålet kan man sedan täcka med en vanlig 14mm karmskruvsplugg.
Avståndet mellan skruvarna skall inte överstiga 50cm, och inte vara mer än 20cm
från ytterhörnen.
Vid H-list, använd en självborrande skruv 5x40mm.
Vid stålprofil, använd en självborrande skruv 5x40/5x60mm.
*Observera att man kan skada glaset om längre skruv används!
Fasta fönster, H-list. Skruv 5x40:

Fönster, stålprofil. Skruv 5x40:
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Fönster, stålprofil. Skruv 5x60:

Öppningsbart fönster och inåtgående fönsterdörr:

Utåtgående fönsterdörr:
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Montage av anslutningsprofiler
ENERGI Plus
Regel för montage av ENERGI plus består av 3 artikelnummer, totalt 5 komponenter

1*70118

2*50103

2*508… /2st 509…

+ 508..509..
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Montage med skruv
När man monterar öppningsbara partier som är större, tex 2000mm hög dörr så kan det vara
bra att montera med skruv.
1)Borra hål i karmen med jämna mellanrum 14mm
stora hål.

2)Väl inne i kärnan borras sedan hål i stålet med
5mm borr.
Skruva fast med 5*60mm skruv, skruvskallen skall
bottna mot stålet.
Lägg en distans mellan vägg och karm när skruven
placeras.

3)Täck över hålet
med standard karmskruvsplugg.
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Montage av spaltventil
1) Klipp bort de två styck utstickande plastdetaljer med exempelvis en avbitartång, se bild 1.
2) Plocka bort baksidan av ventilen för att kunna skruva fast denna i fönstrets båge, se bild 2&3.

3) Förborra hål för skruven, se bild 4 & 5
4) Skruva fast baksidan av plasthöljet, bild 6 (se den högra delen i bild)

5) Tryck dit ventilen, Se bild 7 (bilden visar ventil i öppet läge).
6) Bild 8 är ventilen i stängt läge.
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Öppna ett Dreh - Kipp Fönster
Original / Light / ENERGI Plus

Dreh, sidohängning;

Kipp, Vädringsläge/underkantshängning;
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Finjustering av fönster & inåtgående
dörr
Finjustering av de öppningsbara fönstren kan göras på tre justerskruvar.

Justering av Spanjolett i öppningsbart fönster
•

•
•

Att flytta bågens överdel åt höger eller
vänster. Justera med en insexskruv på punkt nr 8.
Det är där Spanjoletten böjer sig över bågens överkant. Man når enbart denna punkt när
fönsterbågen är helt öppen
Justera bågen upp eller ner genom att skruva på punkt nr 10
För att flytta bågens nedre del åt höger eller vänster. Justera genom att skruva på punkt nr 11.
Det är där Spanjoletten böjer sig över bågens överkant. Man når enbart denna punkt när
fönsterbågen är helt öppet

På bågens spanjolett finns en oval låsdetalj.
Vrid på denna med en tång för att ställa in bågens tryck.
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Justera spanjolett fönster & dörr
Original / Light / ENERGI Plus

Om ett fönster inte fungerar som det ska i momentet öppna och
stänga så kan det bero på flera orsaker.
Se till att ert fönster/dörr är monterat i våg, mycket viktigt!
Justera ert fönster enligt Menta Fönsters Manual.
Om det ändå inte går att öppna och stänga så följ instruktioner
nedan:

1) Kontrollera att låstapparna sitter i centrum i den ovala
öppningen i spanjoletten när handtaget står horisontellt.
Centrum= Mellan de fyra mindre markeringarna.
Om inte så kan det vara förklaringen till att ni har problem med
att öppna och stänga ert fönster.

2) Ställ handtaget horisontellt och lossa nödvändiga skruvar som
håller spanjoletten på plats.
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Lossa spanjolettens taggar och centrera låstappen/tapparna, se
till att alla lågpunkter runt om fönsterbågen har samma rätta
mittposition.

Skruva åter tillbaks skruvarna i din spanjolett.
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Guide Glasbyte
Original / Light / ENERGI Plus
Vid byte av glas tar man bort glaslisten inifrån. Lämpligen använder man sig av ett vasst verktyg. I
detta fallet en avsågad murarslev.

Skarv mellan karm/båge och glaslist

Placera verktyget överst på bilden rakt på skarven, slå till med gummiklubban som är i mitten på
bilden.
Var noggrann med att verktyget kommit tillräckligt långt in i skåran för att inte skada plasten.
Flytta en liten bit och slå till igen, fortsätt tills öppningen är så stor att man kan lossa listen med
fingrarna.
Börja losstagningen i mitten på glaslistens längd. Sidorna först, därefter nere och uppe.
PVC-plasten är stryktålig och man kan behöva ta i för att få loss listen.
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Notera var glasdistanserna sitter, dom måste placeras på samma plats efter att det nya glaset sitter
på plats.
Lyft ur glaskassetten med hjälp av verktyg, sist på bilden. Man kan använda sugklocka om glaset är
större. VAR FÖRSIKTIG; glaset kan ha vassa kanter!

Sätt det nya glaset på plats med distanser så som dom satt vid leverans. Klicka tillbaka glaslister uppe
& nere.

Knacka tillbaka glaslisterna på sidorna genom att börja uppe och nere, banka in mot mitten tills listen
sitter på plats.
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Justering gångjärn – Utåtgående dörr
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Justera Broms i Handtag på
Fönsterdörr & Entrédörr
Förberedelse
Ställ dörrhandtag i stängt läge med
dörrbladet uppe. Bromsen ligger
monterad i ovankant.

Öppna broms
Ta bort skyddet som täcker bromsarmen.

Tekniken
Lossa broms-armen där den är fäst
mot resten av spanjoletten.
Inställning
För den rörliga delen mot
gångjärnsidan. Den skall gå i
botten.
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Montage
Montera fast broms-armen igen.

Bromstryck
Fäst taggarna mot spanjoletten.
Ju längre in mot gångjärnssidan, desto
kraftigare tar bromsen.
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Fjäderbelastat Lås till Inåtgående dörr
Fönsterdörr
Montera ”knopp” i Dörrblad
Skruva fast knopp i hål på dörrkarm genom att lossa en av de
befintliga skruvarna.

Montera ”fjäderlås” i dörrkarm
Låset passas in och skruvas fast i spår på dörrkarmens sida, på samma
nivå som ”knoppen” i karmen

Montera Draghandtag
Montaget av handtaget på utsidan dörrkarm av Draghandtaget sker
på egen önskad höjd på dörrbladet. Förborra och fäst sedan med
25mm skruven.
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Montering ASSA-handtag (tillval)
Original – Utåt - och inåtgående fönsterdörr
ASSA-handtag med cylinder insida:

ASSA-handtag med cylinder insida + handtag utsida:

Cylinder medföljer ej till våra ASSA-handtag. Lämplig cylinder till dessa handtag är exempelvis ASSA:s
D12-cylinder 1201. Flera likvärdiga alternativ från andra tillverkare finns.
Montering:
1

Börja med att montera cylindern i invändigt handtag, med de 2st medföljande
cylinderskruvarna.

(2) Om ni valt handtag båda sidor: Placera utvändigt handtag. Skruva in 90mm skruv med brytspår, i
översta befintliga hålet inifrån.
3

Placera invändigt handtag. Markera på dörren med lämplig penna/vasst verktyg, inför
förborrning.

4

Ta bort inre handtag – förborra (förhindrar att dörrblad spricker).

5

Placera invändigt handtag på nytt. Skruva in i nedre befintligt hål inifrån:
50mm skruv om handtag enbart insida.
90mm skruv om handtag även utsida.

6

Skruva slutligen in den självborrande skruven överst i det invändiga handtaget.
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Kantskoning i Aluminium
till PVC tröskel
Kantskoning av Aluminium till PVC tröskel
Denna går bra att eftermontera.
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Montage av 4-delad Skjutdörr
Original / Light / ENERGI Plus

30

31

32

Justera Skjutdörr
2-delat & 4-delat
Klossen på bilden är den som gör att bågen glider upp på rätt plats.
Genom att flytta den till höger eller vänster så justerar man denna funktion som av någon
anledningen har blivit sämre genom flitig användning.

Med en insexnyckel ställer man in bågens höjd i förhållande till karmen.
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Montage av DELUX Skjutdörr Lyft-glid
Placera Skjutpartiet i VÅG och lod.
Om partiet står ojämnt så påverkas stängnings- och
öppningsfunktionen negativt.

Stödklossar under partiet skall placeras med max 30cm avstånd.
Dreva runt karmen med valfritt material men undvik att använda FOGSKUM.
OBS; Skjutdörren är ICKE bärande, därför krävs det limträbalk eller likande som bär upp öppningen.
Skruva fast partiet i husets stomme.
Lossa låshullingen i den öppningsbara sidan.
Bakom detta fäste borrar man hål och sedan fäster med valfri skruv, tex 6mm träskruv. Skruva igenom
Alu-förstärkningen in i väggen, lägg en distans mellan vägg och karm.
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Förborra ett 14mm hål i den fasta karmen, ca 40mm från insidan av karm. Väl inne i kärnan skruvas
karmen fast på samma sätt som förra momentet. Förborra och skruva igenom Alu-förstärkningen in i
väggen, lägg en distans mellan vägg och karm.
I ovansidan lossas listen, (grå list där lyft/glid-delen löper) den kan komma att gå sönder. Den ersätts med
medskickad extra list som ingår i leveransen. Skruva uppåt, även här med distanser mellan parti och balk.

Aktivera handtag genom att lossa på insexskruven på handtagets överdel. Lossa kåpan och dra ut den
fyrkantiga stålstaven, för in den i partiet. Skruva därefter åt insexskruven igen.

Handtaget pekar nedåt när dörren är i upphöjt läge.
Vrid handtaget mot glaset för att kunna dra åt skruvarna.
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.

Rotera handtaget så det pekar uppåt på så vis sänks bågen i lägsta position.
För tillbaka kåpan på handtaget.

Montera glasen
När skjutpartiet är färdigmonterat i husets stomme kan du gå vidare med att montera glasen i karmarna.
Glasen levereras i transportkarmar som efter montering kan kasseras.
I Lyftglid-partiet sitter glaslister förmonterade som skall hålla glasen på plats.
Lossa dessa lister och lägg åt sidan.
Knäpp loss listerna i transportkarmarna och lyft ur glasen.
Flytta över distanserna som ligger i botten av karmen och placera dom i skjutpartiet.
Glasen kan nu lyftas på plats och därefter placeras resterande distanser så att glaset fixeras.
Viktigt att börja med den fasta delen. Montera tillbaka glaslisterna.
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