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Over 150 cm breda sidohängda fönster måste stodas undertilt när
fönstret öppnas. Öppnade fönsterhågar får Inte ens temporärt utsättas
för extra belastningar.
Bågarna oppnas genom att vrida handtagen 90 grader in mot glaset.
Om handtaget har barnsäkerhetsbeslag kigörs detta enligt bilden.

En del fönster, s.k. semifasta, är ej avsedda för vädring och har då täckbrickor
i stället för handtag.

För att öppna dessa, t.ex. vid fönsterputsning, skjuts täckbrickan åt sidan och

ett löstagbart handtag sätts i och används tillfälligt.
Ytterbågen öppnas på semifasta fönster separat, genom att vrida de runda vred
som sitter infällda i karmsidan, antingen för hand eller med specialhandtag.

Det är viktigt att vid behov kunna ta isär och sätta ihop fönsterbågama på rätt sätt.

Bilden visar kopplingsbelageUglidskenan (modell Primo WF252) ilåst läge.

Lösgör beslaget genom att vrida skenan ett kvarts varv antingen för hand,
genom att ta tag i den lilla tappen, eller om man tycker det år trögt används
det lösa kromade handtaget, som passar i änden på skenan.

När tappen pekar rakt ut, både på övre och undre beslaget, dras bågama lätt isär.
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pErGR
MoTvARANDRA DET övnr vRDs nenÅr
vRTDAS sÅ oE
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Glidskenan har ett beslag för att låsa fönstret i vädringsläge.
För att ändra detta läge måste man lossa på den lilla skruven på stoppbeslaget
i plast och sedan skjuta beslaget i sidled till önskat vädringslåge.
OBS! Detta vädringsbeslag är ei bamsäkert.
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För att kopptra loss Fix 92-beslaget måste plastarmen och metatltappen
dras isär som sitter i bågdelens beslag genom armens titla oppning.
Detta kan ibland varä trogt, men ffir vara så for barnsäkerheten, Se till att
metalltappen kopplar i plastarmen igen då den varit isärtagen och fonstret
stängts igen.

Underkantshängda fönster har ett säkerhetsbeslag med en snönstump för att
förhindra att det faller ut i öppnat läge. Om man behöver koppla loss säkerhetsbeslaget för att komma åt och putsa fönstret är det ytterst viktigt att man hela
tiden stottar fönstret och inte låter det falla ner mot fönsterbrädan och
därigenom brytas sönder.

Vissa fönster har tilluftsdon modell VENTEC. Dessa har två olika fitter som lätt
lösgöres genom att dra i ena änden. Det nedre är ett grov-filter som kan rengöras
med vatten.
Ventiler är ej standard!
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Det övre är ett fin-filter som byts ut vid behov. Man kan dock med viss framgång
rengöra detta filter med hjälp av en dammsugare. Hur ofia rengöring krävs beror
på kvaliteten på uteluften, men ett minimum är 1 gång/år. löverkanten av
fönsterkannen sitter tilluftsspjället. SpJÄLlm UÅSff VARA Öppff för att få in
frisk luft.

Ett annat ventilalternailv är B|OBE-ventilen, som har ett grovfilter. Vid rengöring,
skruva isär ventilen och tvätta filtret med vatten.
Ventilationslägen: Tappama utåt = öppet, tappama inåt = stängt.

BESLAG
För aft bibehålla funktionen skall spanlrletter och andna beslag vid behov srnorjre med t.ex. ofiespnay.
Fönsteöromsar skall dock ej smöfias då deth kan försämra blomsverkan. Enentuetl smub i bromslälan
bårses bort eller avlåigsnas med fuKig
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PERSIENNER SAMT PUT§NING OCH RENGORING
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Endast vita persienner ska användas orn glasningen i fonstret
håller U-värde I.2 eller mindre. eller om fönstret har solskyddsglas. Detta thr att undvika sprickbildnirlg p.g.a. vän:respärrningar i glaset.
När man tvättar ftinstret. öppnar bågar, lösgör fonstrets mellaneller vädringsbeslag fär man ej. ens tillftilligt. utsäffa ftinstret fbr
extra belastnin*q.
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Fönster bredare än I50crn rnåste alltid ha stöd i öppnat Iäge.
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När nran öppnar bågar brett nråste nlan dessutoln iakta
fors iktighet mot rnö j I i*u sammanstötning el ler
vrid n in*{sansträngn in g mot r,ägg suly g. fo gl ister el ler
motsvarande som ocl<så kan bryta bågkortstruktionen.
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Dräneringshålen i hörnen av lrottelts§ckens nedre del samt
rännor skall vara öppna och bör rengöras åtminstone en gån*u per
år. Detta är viktigt för att undvika att regnvatten flödar in mellan
.vtter- och innerbåge.
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Vid rengöring av fonsterytor (trä. alurninium. glas o.d.) används
neutrala medel avsedda for tönstertr,ätt. Övri-ua fvättmedel skall
undvikas eftersom de kan skada fonsterl,torna. lösgöra ftirg.
missfärga glaset eller lämna en hinna. Det är viktigt att se till att
sandkorn inte skrapar glasl'tan. Glaset kan rengöras med t.ex.
tb nsters kräpa. t idnin gspapper el I er fon sterto rkd uk.
Om silikon måste avlägsnas skall deffa ske mekaniskt utan att
skada glaset.
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Kondens på ltinstrets utsida kan uppstå speciellt efter rnolnfria
kalla nätter om glaset är efi energiglas och har ett lågt U-värde.
Detta är normalt och beror på att glaset släpper igenom
obe§'dligt med yärme .

BYTE ÅV GLÅ§:
DOh,ILUX ALU- YTTHNTÅCN
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hörns§cke

I de v'anliga DOMLUX AlU-ytterbagama har oftast använts 3-4 mm glas (annan aluminiumprofil
fiir 5-7 mm glas).
1. Hörnstlakena i ytterbågens yttsrhörn avlägsnas genom att lossa skruvarna.

2. Krossade glasrutor avlägsnas i bitar nred hjälp av en tunnbladig kniv. Glaset lossas från
aluminiumytorna på båda sidorna i glasningsspåret. Det finns även glasningsmassa (Siticon) i
spårets botten-

3. Orn en gammal, hel glasruta skalt byias ut utan att den skadats, skall de ytor som är i kontah nred
glasningsmassan (Siliconen) lossas mycket noggrant både på glasningsspårets inre och yttre yta.
Ytterbägen lossas i den lossningsrikhring som bilden vism4- Rengör och avlägsna all gammal glasningsmassa (silicon) både

i

spårets botten och på spårets

sidor.

5. Bred ut ny glasningsmassa (silikon sorn fäsrter vid aluminium, polyuretanmassa e.d" material sont
fister vid ytbehandlad aluminir.un och yid glas) på sparsts botten med speciellt riklig miingd i
hörnpartier vid geringen. I spåret i ytterbågens undem§cke läggs glasningskilar. Ramen monteras
nrnt glaset genom att f;ista höm§yckena. Glaset qvcks mot spårets insida genom att mellan spårets
utsida och glaset lägga et nmt eller liknande form* dren med ca 0,5 m rnellanrum.
6. Falskittning utfiirs.

7. Silicsn masim skall torka ett dygn" Om
splten under yfierbågen,
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BEIIOV JU§IERA§ CÅXCTÄNT{EN.
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SÅ ATT SPRINGAhI
MIN§I(AR ELLER YRID UNDRE CÅNffÅMT T
sÅ ATT SPRINGÅ}I ÖKAR.
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VRID TTNDRE AÅ:-TffÅNXET §Å ATT §PRTNGÅhI
MTN§KAR ELLER YRID ÖVNE CÅr+gÄXrrgr SÅ
ATT SPRTNGÅN ÖKAR.
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\TRTDBÅtrA AÅNAIÅR}TEN §ÅATT BÅDA
SPRINGORNÅ MINSKÅR

VRID BÅDÅ CÅI-IffÅNXEN SÅ ATT BÅPÅ
SPRINGOR}IAÖKAR
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PPNINGSSIDA

GÅNGJÅRNSSII}A

ou nÅcmt rAR I KARMEN upprILL ELLERNEDTILL I HELA snt rÄNcB sKALL
cÅxcrÄnr,inni ByrAS rnr uxcBNtnneulrcÅtrclÄRl.I (soM KAtrI LEvERERAS Av
röNsmsrs IILL\IERKARE) ELLER sÅ rrrvles gÅcEl,rs YTIERKAI{T

YIBEHANDLING GWÅtNtr{G ELLER LA§ERING}
TäckmäIade fiffier har bastahållhrheten motvädrre,ts påftmringar. F&g.tffi b6rkffislleras och
vid behov omedelk åtgärdas på lämpkgt €tt ftr
undrflra
st6rre *ador r#lår- Om
sprickor eller flagor uppstår i ärgskildet skall stället md skadan firsf slipas med sandppper frr att
avlägsna lös firg. Den rengiordaytan målas sed&två g&rgermed en 6n*erHrg ftr rsomhusbnrk
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träimpregnetingsmedel-

T*iets stnfttur blir synlig på lasyrbehardlade ffinster vilket unden$ryker träets naturliga skönhet
Eftersom en lasy6ehandling ger ett ffirhållandevis tnrt slryddande skm pa mnsteräåganra kan de
med tiden blel«ra speciellt på väggar åt söder eller våister. Fönsfterrs utsida ffir konaollems med
jämna mellanruur och behandlas med vafterr eller lösningsnredelsbaserad lasyr med ca 2-4 års
intervall. Flagnande lasyrftrg; smuts och damrn avlägmas gerom borshing och ny lasyrffirg stryks

pä
Omålade frnster behandlas fiire monteringen eller omedelbart efter afi fiinstr€E är monterade.
Rekommenderade behandlingsmetoder frr 6nstrens slutliga y6ehardling åir täckmålning eller
Iasering. Färgen måste vara helt torr innro ftns&et #ogs,

Vid ftirnyad lasering av ftinsben skall frrglöst träimpregneringsmedel absolut undvikas eftersom
det vid utomhusbruk inte ger titlrackligt s§dd mot solens ultravioletta strålning.
Vid all yhehandling skall marl undvika att fil fitrg pa t&ringslister, beslag, dc.

rÅmmqc§LI§TER
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Målade och laserade DOMLTIX-Fönster leve,reras
nred gunmritiirringsliser arrhög
kvalitet Tätoiingslisternas livslängd är vid normalanvEin&ring mer åin 5 år (bild 3, tänringslister
1,2,3)-

Om tiifrringslisterna beh0ver byas rekommenderas att profiltiitningslister {O-, P- eller}profil) av
EPDM- eller silikongummi används. Profilens yttermått skall vara 7-9 rwn. Under innerbågens läpp
kan en extra tiikringslist monteras (bild 3, tåitningslist 4). Täfiringslister på skyddsbehanclladc ftnster
monteras efter ytbehandlingen.

GLAShM{G
Glasningeas täthet bör kontrolleras med 3 års intervall. Ett läd<ande fönserylas firas md Lex
silikonmessa- Om yuerbågarnas fogmassa lossnar drall den gamla fogrloasn avlfiguras och
underlaget rengöras noggrmt innan en ny fogmasa lagp. Obehmdlade frnsters kiuning st<all
utfiras med silikon på byggpl*en när yffiågsn har yfuhandlats. Bifogad iir en separd anvisning
;|5 !,rt-e ar dasntai D0MlUxAhrfinstnens vtterbåee.

