Montering av lyftglidparti
1

Kontrollera att öppningen i väggen är cirka 20 mm större än partiets
yttermått.

2

Lyft in partiet i öppningen. Sätt tröskeln på ett jämnt och plant underlag.
Det är viktigt att tröskeln monteras i våg. Vid mindre nivåskillnader bör
man använda tunna träfiberskivor på hela karmdjupet för att justera så
att hela tröskeln hamnar i våg. Klossa så att nedböjning av tröskeln ej
kan ske.

3

Fördela utrymmet runt karmen jämt. Kontrollera med vattenpass att
partiets sidor står vertikalt.

4

Montera fast lyftglidpartiet i väggmaterialet. Vi rekommenderar
användning av fäst- och justeringshylsor. Detta medför ett säkert och
enkelt montage av karmen och ger stora möjligheter till efterjustering
av partiet vilket också utesluter användning av spik och fogskum.

5

Kontrollera att sidostyckena är monterade rakt. Detta görs lättast genom
att öppna dörren en bit, därefter sätter man handtaget i stängt läge så att
dörren står still. Mät sedan avståndet mellan karm och dörr uppe och nere. Se bild

6

Kontrollera även att överstycket är monterat helt i våg. En differens på
bara någon millimeter gör att funktionen på dörren påverkas.

Vid behov kan den skjutbara delen demonteras. Detta görs genom att beslagen i
ovankant skruvas loss på båda sidor. Därefter kan den skjutbara delen lyftas bort.
Skruva loss de 3
skruvarna

→

→
Handtag

På Sunnerbo Fönsters lyftglidparti har handtaget två olika lägen Se bild 4
1

Handtaget pekar rakt upp. Dörren är då stängd.

2

Handtaget pekar rakt ner. Dörren är i skjutbart läge. Om dörren skjuts
när handtaget är i stängt läge och pekar rakt upp finns det risk att tätningslisten rullas av och tätningen äventyras.

Bild 4

1. Stängd

Öppna ca 10 cm, sänk ner dörren
med handtaget pekande uppåt.
Kontrollera att avståndet är lika
uppe och nere (+-1 mm).
Justering av stängningstryck görs
på tapparna i karmen. Tag ett
halvt varv i taget. Det ska vara
ca 4-5 mm mellan karm och båge
vid stängd dörr.

*

Demontering av skjutbar del

Skruva loss de 5
skruvarna

*

2. Öppen

Underhåll
Tätningslist
Lyftglidpartiet levereras med spårmonterad tätningslist. Tätningslisterna ska hållas hela och rena.
Färg får ej ej förekomma på dessa. Skadad list bör bytas ut.
Underhåll
Lyftglidparti behöver en årlig kontroll. Viktigt är att karmbotten och bågbottenstycket kontrolleras
regelbundet. Om färgen mattas, spricker eller det bildas blåsor på produkten är det viktigt att
bättringsringsmåla hela enheten. Torka av ut utvändiga ytor med jämna mellanrum.
Täckmålade lyftglidparti
Ta bort sprucken och löst sittande färg. Skrapa bort eventuell kåda som har trängt fram. Slipa bort
poröst trä och mattslipa hela fönstret med fint sandpapper. Tvätta fönstret med en mild alkalisk
vätska (målartvätt). Laga eventuella springor i hörnsammanfogningar på bågen, karmen och vid
fönsterblecket med plastisk tätmassa.
Grunda trärena ytor med oljealkydfärg. Färdigstsäll målningen flödigt med oljealkydfärg eller
akrylatfärg. Var vaksam med klibbrisken vid användandet av akrylatfärg. Var vaksam med klibbrisken vid användandet av akrylatfärg. Stryk på flödigt på nedre delar, ändträ och hörnfogar.
Ektröskel
Ektröskeln oljas in med träolja direkt efter installation. Därefter minst 1 gång om året eller efter
behov. Detta för att undvika att bland annat svartmögel bildas på tröskeln.
Beslag
Här finns inget direkt behov av något underhåll. Man bör dock se till att beslagen hålls rena från
smuts.

Montering
Allmänt
Förutom de anvisningar vi ger för montering finns allmänna föreskrifter och svenska standarder.
• Hus AMA 98, kapitel NSC
• Svensk Standard SS 8173 32 Dörrar och fönster
• Fönsters montering i vägg, TMF
Obehandlade fönster ska behandlas in- och utvändigt före montering. Fönster och fönsterdörrar
monteras så att de kan demonteras vid behov utan ingrepp på fönster, väggstomme eller så att
de kan demonteras vid behov utan ingrepp på fönster, väggstomme eller putsad fasad.
Använd alltid Adjufix karmskruv så att eftersjustering kan ske.
Fogskum får ej användas vid montering. Det finns risk att produkten derformeras av skummets
expansion, samt att möjlighetet att efterjustera försvinner. Därmed kan varken montagefel
eller eventuellt tillverkningsfel åtgärdas.

Kondens
Kondens utvändigt kan förekomma på mycket välisolerade fönster i utsätta lägen där luftfuktigheten är hög. Detta beror på att glaskasetten isolerar så effektivt att rumsvärmen inte når ut till det
yttersta glaset som
blir mycket kallt. Kondens bildas i regel under kalla klara nätter och försvinner under morgontimmarnana.
Kondens invändigt kan förekomma och är då beroende på för lite ventilation eller värme i kombination med hög relativ luftfuktighet eller kombination av dessa. Tät fönsterbänk eller djup smyg
som gör att värme från radiatorer inte kan nå glasets insida är en vanlig orsak till invändig kondens.

Garanti
Garanti, gäller endast i Sverige
Under förutsättning att ovanstående anvisningar om transport, hantering, lagring, montering,
skötsel och underhåll följts, lämnar tillverkaren på färdigbehandlade samt aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar 10 års garanti:
Mot kondens mellan glasen i isolerrutan. Vid reklamationer görs bedömning enligt
Svensk Planglasförenings riktlinjer.
På fönstrets konstruktion inklusive beslagens funktion.
Mot rötskador på fabriksmålade samt aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar.
På produkter ej ytbehandlade på fabrik gäller 2 års garanti från leveransdatum.
Vid annan ytbehandling än Sunnerbo Fönster standardkulör, (vit täckfärg), frånsäger sig
Sunnerbo Fönster ansvar för ytbehandlingens beständighet och för skador som kan uppstå
genom ökad värmeabsorbtion.

Garantiåtagande
SunnerboFönster åtar sig att avhjälpa fel som omfattas av tidigare nämnd garanti. Felet kan
åtgärdas genom reparation av befintlig produkt eller utbyte av felaktig komponent i
produkt eller utbyte av hel produkt. Sunnerbo Fönster svarar för alla uppkomna kostnder
för material och arbete som krävs för att åtgärda felet.
Sunnerbo Fönster avhjälper inte fel som uppkommer genom reparation som utförts av annan
än Sunnerbo Fönster anlitad personal. Sunnerbo Fönster ersätter inte kostnader för eventuella
lyftanordningar eller byggnadsställningar, som är nödvändiga för reparation eller utbyte av fönster.

