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SKOTSELINSTRUKTION
Genom att glasa in balkongen med Windoor Soft 1100 tillförs bostaden en
ytterligare dimension. Balkongen blir användbar under en större del av året. För att
Ni ska få så stor glädje som möjligt av Er nya balkonginglasning ber vi Er komma
ihåg en del detaljer:

lnqlasninqen
Ar inte en utökning av vardagsrummet ,utan ett vindskydd mot regn och blåst.

lngiasningens stora giasytor gör balkongfronten till en solfångare vilket innebär att
under varma sommardagar blir det väldigt varmt. Da gäller det att skjuta glasluckoma
åt sidan.

Stänq när det reqnar
Håll dräneringshålen i räls- och bottenprofiler rena från löv ,grus och annan smuts så
att kondens- och regnvattnet lätt leds ut, Vid regn och kraftig blåst kan regnvatten
tränga in pa balkongen genom mindre otätheter i skarvar och fogar.
Kondens på olasen
Vid snabbt väderomslag eller om fönsterdörren stått öppen och den varma inneluften
lräffar det kalla ytterglaset uppstår kondens. Vill man då snabbt ta bort kondensen
öppnar man en av glasluckorna.
Fukt på qrannbalkonq
Fukt från överliggande balkong kan noteras om den ej är inglasad och vatten samlas
på golvet. Vid extraordinära förhållanden kan fuktinträngning ske genom överliggande balkongplatta. Även vid maximal tätning i anslutningarna kan fukt i extrema
fall tränga igenom. Uterummet bör möbleras med tanke på detta.
Renoörinq och putsninq
Se bilaga "hantering av öppningsbara glasrutor''.

Vi ber att få önska Er en ljusare och varmare framtid med Er nya
balkonginglasning från Windoor.
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Windoor tem för balkonginglasning har skjutban luckor med fasta
eller öppnrngsbara flasrutor. Det sistnäm nda är
n vid putsning av
glasrutorna då både in och utslda blir lätt åtkoml . Luckorna med !!aset kan vara tunga varför det är
t att hantera dem försiktr$t och på
rätt sätt när man öppnar och stänger dem.
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ÅtXomst av skruvar vid öppning
(Bilderna yisar vänste rmontage. Vid höQermontage
lvänt förfarande)
{äller
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Båda luckorna öppnas på sin plats.

Lucka 1öppnas på sin plats.
Använ
ts vid

i

sr\ngen. Vrid ca
I

Öppna rutan åt dig.
Lucka 2 öppnas efter att lucka 1 sklutits åt hoger
och lucka 2 skjutits åt vänster så att hela ramen

frilagts.

Använd gärna ett stöd
För att minska påkänningen i ramen är det bra

Lucka 3 och

lucRa2.

4

blir åtkomliga på samma sätt som

att ha

någon form av stöd i underkant av glaset (en stolsrygg eller liknande).

Stå

ning

ViKen av glaset gör att du måste vara noggrann med
att glaset kommer i våg när du stänger rutan. Eventuellt behöver du lyfta en aning i glasets underkant
for att underlåtta.

@

eensta eller häng ef på glasrutan

Öppna tillräckligt så att du kommer åt utan att
behöva belasta $aset eller "hänga" i överkanten.

Skruva till ordentliglt
Se till att glasrutan låser fast ordentligt.

