Installation guide - Svenska

WINBAG

Så här monterar du fönster med hjälp av Winbag:
1.

Fönstret lyfts upp på plats och
ställs på distansklossar.

Winbag fördelar:
• Inga skrapmärken
Den mjuka luftkudden skonar både
karmen och väggen.
• Lätt och exakt justering
Fönstret kan justeras steglöst och
placeras korrekt.
• Ingen förbrukning av kilar
Winbags kan användas om och om
igen.

2.

En Winbag ﬁxeras på
ovansidan mellan fönster
och mur och pumpas upp
tills fönstret hålls fast. Man
kan nu med lätthet justera
fönstret ut och in i
förhållande till fasaden,
genom att man drar eller
trycker på fönstret.

• Helt tomma fogar
Klar till drevning med en gång.
• Spar tid
Montering med Winbag går snabbt.
En person kan klara justering och
montering helt själv, även av stora
fönster.

3.

Därefter placeras en Winbag
vid varje hörn. Sist tar man bort
den som satts på ovansidan.
Tänk på att inte sätta Winbags
så att de täcker eventuella
förborrade skruvhål.

Teknisk speciﬁkation:
4.

Fönstret kan nu lätt
justeras, genom att man
reglerar trycket i de olika
Winbagarna.

Maximal tryckkraft: 100 kg/st
Fogbredd:
2 - 50 mm
Material:
Fiberförstärkt
gummi
Setstorlek:
4 st Winbag
med tilhörande
bälteskrok
Pat. Pending
D.B.G.M

5.

Fönstret fästes på normalt
sätt, medan de uppumpade
Winbagarna bibehåller
justeringen.
Efteråt tas Winbagarna lätt
bort genom att släppa ut
luften. Fogen är nu helt tom
och klar till att drevas.

Winbag är en fullständigt testad
kvalitetsprodukt som är tillverkad i
slitstarka material. Emellertid kan
Winbagen punkteras av vassa eller
spetsiga föremål, som t.ex. skruvar.
Därför skall fönster alltid förankras, så att
de inte kan störta ned under
monteringen.
Trycket i luftkudden minskar långsamt.
Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för
skador i samband med användning av
Winbags.
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