Sålbænk - Bedre Løsning
Standard alm. løsning

Bedre Boxprofil løsning

Vindue

Vindue

Boxprofil Sålbænk

Tildannet tømmer

Vinduesbundplade.
Elastisk fuge ml. gips og vinduesbundplade.

Ventilation, med indbygget
sne- og insektstop

20

Alm. Sålbænk & skillelag

Vinduesbundplade.
Elastisk fuge ml. gips og vinduesbundplade.

Fastholdt sne- og insektstop
Let beklædning
Let beklædning
Dampspærre, overlapper med 100mm mellem loft og
væg. Skal tapes i samlinger.

Dampspærre, overlapper med 100mm mellem loft og
væg. Skal tapes i samlinger.

25mm trygimprægneret klemliste

25mm trygimprægneret klemliste
Vindtætning, evt. med vindpap

Vindtætning, evt. med vindpap
45mm Krydsforskalling

45mm Krydsforskalling

45mm Isolering
12.5mm Gips

45mm Isolering
12.5mm Gips

Isolering

Isolering

Husk insektstop ved bund
udluftning af væg.

Husk insektstop ved bund
udluftning af væg.

Procedure for montage:

Procedure for montage:

Vi formoder at væg og vindue er monteret, og klar til sålbænken.

Vi formoder at væg og vindue er monteret, og klar til sålbænken.

TØ: Har tildannet træ i bunden af vindueshullet, og udført det fastholdte sne og insektstop bag beklædningen.
BLIK: Ankommer til pladsen, og måler samtlige vinduer op.
VENTETID & BLIK: Tager tilbage til sit værksted, hvor de forskellige sålbænke fremstilles.
BLIK: Ankommer til pladsen, udføre skillelag, hvorefter sålbænke monteres i lim.
VENTETID: Samtlige sålbænke sidder midlertidig klemt fast, indtil limen er tør.
TØ: Der kan nu fuges omkring vinduet, og arbejdet er færdigt.

TØ: Henter Boxprofilerne i bilen.
TØ: Montere montageprofilet, som tildannes vindueshullet på pladsen.
TØ: Montere finishprofilet, som ligeledes kan tildannes på pladsen.
TØ: Montere endebunde, og fuger vinduet. Arbejdet er færdigt.

Montage / fremstillingstid pr. vindue ex. køretid:
Ventetid:
Køretid:

ca. 1 time.
2 dage.
Alt efter placering af pladsen.

Yderligere ulemper:
Profilerne er kun klæbet nær vinduet, og kan, hvis de ikke er kraftige nok, bukke op ved kraftig vind.

Montage / fremstillingstid pr. vindue ex. køretid:
Ventetid:
Køretid:

10 - 20 minutter.
0 minutter.
Profilerne hentes i bilen.

Yderlige fordele:
Sålbænken er monteret iht. boxprofiler's brugsmodelbeskyttede montageteknik, som indebære stormsikker, skjult montage
med mulighed for ventilation inkl. dobbelt sne- og insektstop.
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