Vi tackar för att ni valt våra produkter och gratulerar er till er nya inglasning. För att vara säker
på en funktionell produkt i många år framöver, vill vi göra er uppmärksam på lite olika saker.
Alla våra produkter är oisolerade och bör betraktas som utomhusprodukter, avsedda för
användning på balkonger, uteplatser och verandor. Det kan vid speciella väderförhållanden
uppstå fukt inne i systemet, vid temperaturförändringar kan detta medföra imma på insidan av
glasen. Vid regn och vissa vindförhållanden kan små mängder vatten tränga in på insidan av
systemet. Tänk därför på detta när du ska möblera ditt nya uterum, alla möbler, golv etc. måste
vara lämpliga för utomhusbruk. Produkterna är tillverkade av pulverlackerade aluminiumprofiler
och säkerhetsglas.
Underhåll: Räls och dräneringskanalerna i nedre styrprofil samt hjul/kloss måste hållas rena för att
inglasningsluckorna ska fungera optimalt vid alla tillfällen. Aluminiumprofiler och glas tvättas
med vatten och milt rengöringsmedel utan slipmedel. Gör denna rengöring vid vår och
sensommar, oftare om behov finns. Efter rengöring skall silikonspray användas både i övre och
nedre styrprofil (se bild A).

Bild A

Övre

Nedre

Låsmekanismen (se bild B) ska smörjas med silikonspray 3 gånger per år eller ytterligare vid
behov. Om vatten från ovanförliggande balkong rinner på era glas ska ni omgående tvätta
bort detta, eftersom betongvatten är aggressivt och kan förorsaka bestående skador. Prova då
att putsa glasen med ättikssprit 12%, skölj med vatten och torka med ren trasa. Om det inte ger
önskat resultat, rådfråga er fastighetsägare.

Bild B

Låsmekanik lucka

Låsmekanik dörr, vid golv.

Säkerhet: Tänk på att vid hård vind ska glasdörr/luckor alltid stå i stängt läge, detta gör att de
tål större belastning. I öppet läge ska de alltid ställas upp med hjälp av uppställnings snodden,
som bilden visar.

OBS! Bilden under visar hur man inte ska parkera glasen. Om en vindpust eller ett korsdrag
uppstår, riskerar då glasen att okontrollerat öppnas.

Styrhjul/kloss
ska inte stå i
linje med
urtaget.
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