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!Viktigt
Läs noga igenom 
anvisningen innan och 
medans du monterar. 
Felmontage kan leda till 
att produkten inte 
fungerar på rätt sätt.

Anvisningen beskriver montage av Twin Light HVF fasta partier. 
Gavelspets & rätvinkel-partier mm. monteras på samma vis. 

Var alltid försiktig när du hanterar glas. Ta hjälp av en vän när 
du monterar dina glaspartier. 

Följ oss på sociala medier! 
Dela med dig av ditt projekt på #expoduluterum 
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Skruvdragare Måttband VattenpassFogmassa

Ex. fast parti, standardmått



Placera glaspartiet

Förborra hål i ytterkanterna på 
glaspartiets ram där denna skall fästas i 
stommen. Glaspartiet monteras från 
utsidan. 
Centrera sedan luckan i öppningen. 
Tänk på att hålla alla sidor räta och ta 
gärna hjälp av en vän. 

Fäst glaspartiet mot karmen

Skruva fast luckan i karmen. Fäst 
luckan igenom änsen med skruv 
bricka och hatt utifrån. Tryck dit hatten 
på skruvbrickan. 

Klart! 

Foga glaspartiets insida med fogmassa för 
att förhindra fukt som tränger sig in.
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Garantier för Expodul Uterums Twin isolerglassystem 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 tillse att produkten behöver kontinuerligt underhåll för längre livslängd. 
Produkten ska hanteras varsamt. 
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