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Glassmontering 
H-HSD US ALU 

(m/mluminiumsbekledning) 
Les hele monteringsanvisningen før arbeidet iverksettes 

 
 

1. Før montering av glass: 
Kontroller at glassfalsene er rene og frie for objekter som kan skade glasskanten eller gi redusert trykk mot 

tetningslisten.                                                                                                                                        
Kontroller at tetningslistene sitter riktig, er hele og danner tette hjø rneforbindelser.                                                   

 
2. Legg på toppfosegling av fugemasse over limfugene i bunnfalsens hjørneforbindelser hvis dette ikke er gjort.  

Hvis glasset skal limes til glassfalsen (innbruddsikring) – legges en rund fugestreng (av akryl eller polyuretan – ikke      
silikon) med 4–5 mm i diameter tett inntil tetningslistene og  50 – 100 mm langs denne fra hvert hjø rne 

 
3. Plasser bæreklossene I bunnfals ca. 100 mm fra hvert hjø rne før glasset settes på plass.Stø tteklosser (2 stk. på 

hver sideramsfals – ca. 100 mm fra hvert hjø rne) monteres etter at glasset er satt inn og justert sideveis (se pkt.4)                                                                           

 

Fig 1. 
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NB! Benytt alltid vernehansker ved håndtering av glassruter.  

 

4. Plasser glasset oppå bæreklossene, juster med en glass-spak av plast eller tre, slik at glassruten blir sentrert 
mellom sideglassfalsene og presses mot tetningslistene .  

Sikre glasset med en trekloss som presses mot glasset  og spikres til glassfalsen på hver sideramme.                                           
Plasser stø tteklossene som beskrevet I pkt. 3 (det anbefales å sikre stø tteklossene med en dråpe fugemasse, slik at 

de ikke kommer ut av posisjon). 
 

5. Monter klips for topp og bunnglasslister fø rst. Benytt den vedlagte alu.platen (1x50x300 mm) mellom glass og klips 
slik at det dannes enn 1 mm distanse. Press klipset mot plate/glass slik at det oppstår trykk mot tetningslistene og 

fest klipset med de medfø lgende skruer. Generellplassering: 50 mm fra hjørne, 200 – 250 mm avstand. 
Legg merke til klipsenes plassering. Monter glasslistene ved å legge dem over klipsene, legg på en trekloss 

(min. 100 mm lang) press mot glasset og slå lett med en hammer (over klipsene) slik at glasslisten låser seg til 
klipsene. Fjern treklossene som sikrer glasset og fø lg samme monterigsprosedyre for sideglasslistene.                     

Kontroller høydeplasseringen på sideglasslistene før de festes. 
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Fig.2 
 

 

For 68 mm gjennomgående sprosser plasser sprosseklipset i henhold til fig.3 – 50 mm fra ender med 

200 – 250 mm avstandplasser. Legg merke til klipsenes plassering.                                               

Legg bekledningsprofilen over klipsene, legg på en trekloss (over klipsene) og slå forsiktig med en 

hammer slik at sprosseprofilen fester seg til klipsene.  
Kontroller lengdeplasseringen på sprosseprofiler før de festes. 

 

Fig.3        
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Important!  

1 mm spacing between glas and clip.

(Use the 1 mm alu.plate to make the correct spacing).


