
Monteringsanvisning glasvägg

Dessa verktyg och tillbehör är det som krävs för att kunna montera upp väggen på ett bra
och säkert sätt. Vi rekommenderar dock att du har tillgång till fler verktyg och redskap för
att kunna lösa olika uppkomna problem som kan dyka upp under monteringen, då det är
lite av ett byggprojekt. Aktiva snickare har förhoppningsvis samtlig material som behövs
för att kunna lösa monteringen. Det är bra om ni är minst två personer som monterar.
Glas,-och smidespartiet levereras separat.

VERKTYG
● Laserinstrument/Vattenpass
● Skruvdragare
● Borrmaskin
● Popnittång
● Diverse verktyg
● Fogspruta

TILLBEHÖR
● Skruv/plugg för aktuell vägg/tak
● Kilar, Plast/trä
● Popnitar (vid vägg som är delad)
● Monteringstejp - från swedol.se
● Limfog - från ahlsell.se
● Fogmassa - latexfox/acrylfog (Övermålningsbar så man kan måla den i valfri kulör om så

önskas)

● Målartejp för fogning
● Glasputs, whipes & torkpapper
● Bottningslist - behövs endast i vissa fall. Finns att hitta i välsorterad bygghandel.
● Magneter - Skruva fast magneterna med små skruvar. Magneterna går

att måla över om man så önskar
● Gångjärnsringar

Beställer du ditt smidesparti utan montering av Smidesrum skickar Smidesrum utöver
glas,- och smidet även med gångjärnsringar, monteringstejp, limfog, magnet, skruvar till
magnet, popnit och tätningslister. (Vad som följer med i leveransen beror på designen på
smidespartiet du beställt.)
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MONTERING STEG FÖR STEG

1. Använd laserinstrument och vattenpass för att mäta ut vart väggen ska monteras,
samt att den blir monterad i lod. (Markera på väggen)

2. Koppla ihop ramdelarna där väggen är delad med hjälp av popnitar.
(underifrån eller ovanifrån så att huvudet på popniten blir så osynlig som möjligt).

3. Fäst väggen där det är markerat att den ska sitta med hjälp av kilar. Här behövs också
vattenpass för att kontrollera att ramverket står i lod. Detta är viktigt då dörrarna är
beroende av att vägen står rakt.

4. Häng på dörrarna och se till att de går ihop med väggen som de ska. Om inte, behöver
man justera väggen med kilar etc. (GLÖM INTE RINGAR I GÅNGJÄRNEN)

5. Tejpa insidan av kanterna på ramverket där glasen ska sitta med dubbelhäftande tejp.
Detta för att fästa rutorna när de sätts in.

6. Montera glasen genom att pressa in dom mot tejpen. Därefter montera listverket
genom att använda monteringslim eller även här den dubbelhäftande tejpen. (Använd
sparsamt med lim så det inte kladdar ut över rutan, det är väldigt starkt och håller ändå
listverket och glaset på plats)

7. När alla fönster sitter på plats låt limfogen torka ordentligt i minst 48 timmar innan man
tvättar av rutorna ordentligt.

8. Foga in gliporna runt väggen med latexfog/acryl för snyggt slutresultat.
(Använd bottningslist om gliporna är stora.)

9. Torka av hela ramverket från eventuella rester av fog eller damm/ smuts.
Tvätta även samtliga rutor försiktigt med glasputs och papper.

10. Nu ska det vara klart. Låt gärna alla lister, fog och magneter torka ordentligt i ett par
dagar innan ni rör eller använder dörrarna.

Vid eventuella frågor eller andra synpunkter kontakta oss så hjälper vi
er gärna så gott vi kan! / Gustav tfn: 073 669 67 97

Lycka till med er montering!
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