Vejledning til montering af glas
i træ/alu fastkarm elementer på byggepladsen

Denne vejledning illustrerer hvordan glasbånd, silikone, glas, klodser, clips og lister monteres korrekt.
1. Montering af element i murhul
Sørg for at elementet er monteret korrekt i murhullet før monteringen begynder.
2. Glasbånd
Glasbåndet placeres i falsens yderste kant. Der må ikke fremkomme luft ved samlinger i hjørnerne!
Start med at placere glasbåndet foroven og skær halvt igennem båndet i 45° i de øvrige hjørner.

3. Forsegling
Hjørnerne forsegles med silikone. Brug Kömmerling Körapur 45 silikone.
VIGTIGT! I bunden skal skråfalsen forsegles fra glasbånd til enden af falsen.

4. Ilægning af glas
Glasset monteres forsigtigt i falsen.
VIGTIGT! Glasmærkatet skal altid være udvendigt.
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5. Opklodsning af glas
De kileformede bæreklodser placeres i bundfalsen. De plane støtteklodser placeres
i side(r)- og topfals.
Fast vindue
VIGTIGT! Brug altid glasspartel i plast eller hårdttræ for at undgå ”muslinger” i kanten af ruden.
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6. Clips til glaslister
De sorte clips til glaslister monteres rundt i falsen tæt ind til ruden.
Til fastgørelse bruges søm, str. 3 x 12 mm.

Bund

Sider/Top

Ved fastgørelse af clips, er det vigtigt at ruden er trykket helt tæt mod glasbåndet,
så man undgår mellemrum mellem glas og bånd.
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Clips monteres med et mellemrum på maks. 300 mm, dog max. 50 mm fra hjørnerne.
VIGTIGT! I top og bund af sidelister fastgøres 2 stk. clips tæt sammen, som på billedet til højre.
7. Glaslister
Glaslisterne monteres på clipsene. Hertil bruges en gummihammer. Start med top og bund.
VIGTIGT! Glaslister kan være savet i overmål, derfor kan tilpasning af disse være nødvendigt.

Korrekt montering af glaslister:

8. Glasmærkater
Efter endt montering af glas, skal alle glasmærkater fjernes.
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