
Monteringsanvisning öppningsbara PVC fönster 

Ta bort folieemballaget direkt efter du mottagit pallen med din order. PVC produkter skall inte bevaras 

fasttejpade under längre tid. Detta på grund av att PVC profiler kan ändra sin form under högre 

temperaturer. Ifall du inte planerar att montera produkter direkt efter leveransen skär folieemballaget 

så att profiler är inte ihoptryckta och får ”andas”. 

Kontrollera fönstret och se till att det stämmer med din order. Kontrollmät det gamla och det nya 

fönstret innan du börjar montera och se till att måtten stämmer. Fönstrets egenskaper bör stämma 

överens med din order (mått, färg, glastyp, hängning mm). Kontrollera även hela fönstret så att det 

inte finns några visuella defekter. Skulle ditt fönster inte stämma överens med ordern eller har visuella 

defekter vänligen kontakta vår support innan du monterar det nya fönstret. Om du monterar ditt 

fönster trots synliga fel gör du det på eget ansar. Dessa fel skall i fortsättning inte kvalificeras för 

reklamationshantering. 

Ta ut det gamla fönstret. Var försiktig så att du inte skadar smygar. När man ska installera ett 

öppningsbar PVC fönster måste man hänga av den öppningsbara fönsterbågen. Märk upp punkter med 

ca 10 cm från ovankant och underkant och ca 40 cm mellan varandra. Förborra med 8mm metallborr 

och därefter med 14mm metalborr genom det första skiktet. Detta gör att du först innifrån sett har 14 

mms och utvändigt har du 8 mms hål. Borra runt hela karmen. Pall upp med pallbrickor. Kontrollera 

att pallbrickorna sitter rakt. Placera fönsterkarmen på pallbrickorna och väg ut. Se till att 

fönsterkarmen är centrerad i hållet. Väg av fönstret en gång till och kontrollera att det är helt rakt. 

Kontrollera med vattenpass även att fönstret inte lutar in eller ut. Det är viktigt att fönstret är rakt på 

båda sidor samt i diameter. Det är sista momenten för att korrigera eventuella profil böjningar som 

uppstod under långvarig lagring i folieemballaget. Skruva fast karmen med 6x100mms skruv. 

Normaltsätt kommer kunden att använda sig av montageskruv med platt skruvskalle. Det är viktig att 

skruvskallen trycker mot den inre stålkärnan in mot profilen. Skruva fast alla skruvar och kontrollera 

att fönstret är rakt och i lod. Kontrollera igen att karmarna inte är bågna varken in eller ut. Detta är av 

största vikt för att fönstret ska fungera korrekt. Häng på fönsterbågen.  

Fönstret sitter nu på plats. Stäng fönstret och se till att det sitter helt fast. Fogskumma runt fönstret 

med lågexpanderande fogskum. I drävning av PVC fönster måste man använda sig av lågexpanderande 

fogskum. Skruva fast handtaget. 

Skär bort överflödigt fogskum. Var försiktig så att du inte skadar karmen. Dra av skyddfolien med 

logotyper. 

Nu sitter ditt öppningsbara PVC fönster på plats och det är dags för smygning. Smygning kan ske på 

olika sätt t.ex. listor. Snygga till invändigt med mjukfog. Öppna fönster och tryck in 14mm plaståpluggar 

för att täcka hål. Plastpluggarna är inget som följer med utan är ett tillval. 

 


