MONTAGEVEJLEDNING
BOXPROFIL—SÅLBÆNK
Let konstruk on
Fordele:
Ingen vente d på projektet.

BONUS
1. Mur med vindueshul er
udført.

2. Et stykke montageprofil
lægges i vindueshullet, og der
forstryges med 1 cm, hvore er
falsen skæres, således at der er
plads l den kommende fuge
over profilet.

3. Montageprofillet monteres nu
i fuld længde med rus rie
skruer.
Skrueafstand:
5cm fra enderne.

4. Finishprofilet skæres i længde
som vindueshullet inkl. den
længde som profilet blev skåret
ind i beklædningen.

5. Endestykkerne påføres klar
byggesilikone l alu / malede
overflader, og skubbes på plads
mellem finish og montageprofil.

Profilet klikkes på plads.

Der er nu klar l fugning af
vinduet.

Sålbænkene er monteret iht.
boxprofiler's
brugsmodelbesky ede
montageteknik, som indebære
stormsikker, skjult montage med
mulighed for ven la on inkl.
dobbelt sne‐ og insektstop.

Såfremt der er 22mm lu
mellem væggen under vinduet
og selve vinduet, kan sålbænken
monteres e er vinduet er
monteret. Synlig bundfuge vil
stadig være ca. 12mm.

Kan udføres af samme
faggruppe.

5. Endestykkerne påføres klar
byggesilikone l alu / malede
overflader, og skubbes på plads
mellem finish og montageprofil.

6. Vindue og sålbænk fuges.

30cm mellem skruerne.

Tung konstruk on

1. Mur med vindueshul er udført
med vandret bund i
vindueshullet.

2. Et stykke montageprofil
lægges i vindueshullet, og der
forstryges med 1 cm, hvore er
falsen skæres 1 cm i dybden,
således at der er plads l den
kommende fuge over profilet.

3. Montageprofillet lægges på i
fuld længde. Der forbores i skrå
retning med 5mm murbor.
Profilet ernes og der monteres
plugs.
Skrue/bore afstand:
5cm fra enderne.
30cm mellem skruerne.

4. Montageprofillet monteres nu
i fuld længde med rus rie
skruer.

5. Finishprofilet skæres i længde
som vindueshullet inkl. den
længde som profilet blev skåret
ind i falsen.
Profilet klikkes på plads.

Såfremt der er 22mm lu
mellem væggen under vinduet
og selve vinduet, kan sålbænken
monteres e er vinduet er
monteret. Synlig bundfuge vil
stadig være ca. 12mm.

