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Viktigt

Monteringsanvisningen gäller för industriväggar av
Solo enkelglassystem.

Läs noga igenom
anvisningen innan och
medans du monterar.
Felmontage kan leda till
att produkten inte
fungerar på rätt sätt. Då
gäller tyvärr inga
garantier.

Anvisningen beskriver montering av skjutdörrar med
överljus samt fasta glaspartier med gångdörr.
• Inomhusbruk
• 4mm glasfyllning
• Fast, skjutdörr, & gångdörr

Expodul Uterum

Expodul.Uterum

• Måttanpassat

Garantier för Expodul Uterums enkelglassystem Solo kan endast tillämpas om produkten har monterats rätt enligt dessa
anvisningar. Tillse att eventuella felmontage samt fel på grund av bristfälligt underhåll av produkt ersätts ej. Kontrollera alltid
din produkt för eventuell reklamation samt att produkten behöver kontinuerligt underhåll för längre livslängd. Produkten ska
hanteras varsamt.

Solo enkelglassystem
Partibredd
b
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2-delat parti, b=69mm. Stolpbredd 56mm.
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3-delat parti, b=94mm. Stolpbredd= 81mm.

Övre spårprofiler

4-delat parti, b=119.5 mm. Stolpbredd=106.5 mm.

HS 2
Bredd = 38 mm
Används till 1-delade partier med
förlängda skenor, samt till fasta partier.

Placering av luckorna
Våra partier kan öppnas både från vänster och höger

HS 3

Ute

Bredd = 55 mm
Används till 2- och 3-delade partier.

Vänsteröppnat parti,
3-delat.

HS 4
Bredd = 80,5 mm
Används till 4-delade partier.

Inne
Ute

Högeröppnat parti,
3-delat.

Nedre spårprofiler - utomhusmontage
HS 2
Bredd = 38 mm, höjd = 25 mm
Används till 1-delade partier med
förlängda skenor,samt till fasta partier.

Inne
Ute

Vänsteröppnat parti,
1 dörr med med förlängd
bottenskena

BS 3
Bredd = 88 mm, höjd = 25 mm
Används till 2- och 3-delade partier.

Inne

BS 4
Bredd = 113,5 mm, höjd = 25 mm
Används till 4-delade partier.

Ute

Högeröppnat parti,
1 dörr med förlängd
bottenskena

Nedre spårprofiler - inomhusmontage
Inne

TS 3

Ute

Förlängda
spårskenor med
L-profil.

Bredd = 70 mm, höjd = 10 mm
Används till 2-och 3-delade partier.

TS 4
Bredd = 95,5 mm, höjd = 10 mm
Används till 4-delade partier.

Inne
Ute

Mötesparti 2+2

Fasta partier
HVF
Inne

Bredd = 46 mm
Används till fasta fönster.

BA

Fast BA-parti

Bredd = 50 mm, höjd 30 mm
Används till fasta fönster och bröstningar.

UT
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Montering av fast överljus:

Överljus
För fasta partier till överljus används en slät BA-proﬁl.
Då levereras den övre spårskenan monterad på det
fasta partiet.
Börja med att montera toleransproﬁlerna (L-proﬁl) på
båda sidor med medföljande skruv 4,3x28 enligt bild.

15
50

Trä sedan i ditt fasta parti och fäst partiet upptill i de
förborrade hålen med skruv 4,8x38 och tryck dit
tillhörande täcklock.
Använd sedan popnit 4,0x10 för att montera ihop BApartiet med toleransproﬁlerna (L-proﬁl). Se bild för
mått.

Tänk på att centrera partiet i karmöppningen
Borr
Skruv

5mm
4,8x38mm

Borr:
Popnit

4,1mm
4,0x10mm
IN

Täcklock

UT
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För skjutdörrar:

Kontrollera underlaget
Kontrollera att underlag och bärlina är jämna och
vågräta, samt att det är rätt avstånd ( ± 3 mm) mellan
dem. Använd med fördel långt vattenpass och
måttband.

Förborra spårprofiler
Förborra profilerna med ca. 60 cm. mellanrum för
infästningsskruven.
Borr 5 mm.

60 cm

60 cm

Montera den nedre spårskenan
Lägg den nedre spårprofilen på plats. Var noga med
att vända profilen rätt, dräneringshålen ska vara utåt.
Låt skenan centreras i karmöppningen.
Skruva fast skenan.
Skruv Torx 4,8 x 40 mm med neoprenebricka.

Obs! Bilden visar Bs3 spårskena. Samma
princip gäller för alla spårskenor.
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Montera övre spårprofil
Montera den övre spårprofilen centrerat mot karmen
och var noga med att montera den rät mot den nedre
spårskenan. Vid överljus sitter spårskenan redan
monterad på partiet.
Skruv Torx 4,8x40mm med neoprenbricka
Borr 5 mm.

Foga nedre spårprofil
Täta den nedre spårprofilens ändar med fogmassa
mot stolpe/ vägg. Montera sidoprofilerna medans
fogmassan är fuktig.
Borr 5 mm.

Montering av väggprofiler
Förborra profilen med ca. 60 cm mellanrum för
infästningsskruven. Placera profilen på rätt spår för
vald öppningssida. För högeröppnat parti placeras
väggprofilen på innersta spåret åt höger på
spårskenan sett från insidan. Var noga med att vända
fenan på profilen inåt. Kontrollera att profilen är i lod
och skruva fast.
Vid skjutparti med förlängda spårskenor monteras
väggprofil VAH enligt beskrivning ovan medans Lprofil passas in när du även lyft på alla luckor.
Skruv 4,3x28mm
Borr 4,2 mm.

Lyft i luckor
Börja med den innersta luckan. Lyft i luckan i den
övre spårskenan och ställ ned den på motsvarande
spår på den nedre spårskenan. Fortsätt med nästa
lucka och tänk på att luckorna måste lyftas i omlott
redan från början!
Luckorna ska tandas i varandra.

Ute

Inne
5
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För skjutdörr med förlängd spårskena:
Montering av parti med förlängd
spårskena
Börja med att montera spårskenorna likt
anvisningen på föregående sida. Tänk på att
placera skenan på rätt anstånd från väggen så att
luckan kan löpa fritt förbi. Se angivna mått för
respektive spårskena i tabellen nedan.
Montera sedan tillhörade väggprol (VAH) likt
anvisning på föregående sida. Förborra med 4,2mm
borr och använd skruv 4,3x28mm.
Lyft i luckan.
L-prol (40x25) monteras mot karmöppningen och
passas in för att haka i dörrprolen (VMH). Förborra
med 4,2mm borr och använd skruv 4,3x28mm.
Skruva fast prolen i karmen.
Skruv 4,3x28mm
Borr 4,2 mm.

prol:

namn:

mått från vägg till
spårtopp x:

Ts2

v
v

16 mm

v

Ts3

16 mm

v

x

16 mm

16 mm

v

x

16 mm

OBS! Montera väggprol
med fenan vänd inåt.

x
Bs3

x
Hs3

x
Hs2

L-prol 40x25 mm

in

ut
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För fast industrivägg med gångdörr:
Montering av fasta glasväggar

Viktigt! Var noga med alla mått
och tänk på att partierna måste stå
vinkelrät mot varandra.

Placera partierna centriskt i karmöppningen och
var noga med att partierna står i lod. Kontollera med
vattenpass och måttband.
Partierna levereras med
förborrade hål för montering.

x x
x

Skruva fast partierna i karmen
och slå dit meföljande
täcklock. Beroende på konstruktion
kan partiet även fästas i karmen
med medföljade L-prolen

x

x

x
x

Skruv 4,8x38mm
Täcklock
Skruv 4,3x28mm
Borr 4,2 mm.

x
x x

Tänk på att vända partierna rätt enligt dina underlag.
Förborrade hål för gångdörr nns på ett eller era partier
beroende på om det är enkeldörr eller dubbeldörrar.
IN

x

x

UT

Montera gångdörr
Ta gärna hjälp av en vän för att hålla upp gångdörren
medans du fäster den i rätt parti. Använd medskickade
gångjärn och skruv för att fästa dörren i det fasta partiet.

x

skruv
gångjärn

x
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För montering av handtag och lås:

Ute
Väggprofil

Snäpphandtag & grepp
Obs!
Borstlist

24 mm

Inne

Borstlist
mot glas!

1. Tvätta dörrprofilen
med servetten och
limma handtagets
baksida med
medskickat superlim.
OBS! Mycket starkt lim,
akta fingrar och kläder.

2. Kontrollera att partiet är
centrerat innan du börjar
limma handtaget! Sedan
avlägnas den övre
plastdetaljen och handtagets
snäpp-del lyfts upp.

Borra inom detta
område 24 mm

3. När handtaget är limmat,
vänta en stund innan ni börjar
skruva fast det med de
självborrande skruven.
Borstlisten ska peka mot glas.

4. Lägg en droppe lim på
plastdetaljernas baksida.
Skjut ihop handtagsdelarna.
Tryck dit plastdetaljerna.

Cylinder hakregellås
För att montera cynlindern i låshuset behövs
en mejsel och den medskickade
cylinderskruven. Trä igenom cylindern och
skruva fast den från karmprolens insida.

Handtag för gångdörr
Fäst handtagen genom att först trä hanen genom
handtagshålet och sedan pressa försiktigt ihop båda
delarna. Tillse att båda hantagen pekar horisontellt in
mot dörren.
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