Monteringsvejledning planke-forplade JE-TRÆ

1. Døren løftes af hængsler og placeres på 2 arbejdsbukke.
2. Grebet afmonteres.
3. Hvis der er glas monteret i døren demonteres dette. Husk at skære fugen op ved bagrammen.
Herefter vendes døren og bagrammen afmonteres.
4. Dørens topskinne tages af. Vær opmærksom på at den er fuget fast i kanterne.
5. Bagpladen kan nu trækkes ud af stålrammen.
6. Hvis der er glasudskæring afmonteres glaskassetten.
7. Nu vil man kunne se de skruer der holder forpladen fast. Alle skruer fjernes og døren kan nu
vendes.
8. Forpladen er fuget til kuldebroen. Denne fuge skæres fri, forpladen kan nu fjernes.
9. Kuldebroen skal nu renses for rester af fugemasse. Fortag en visuel kontrol af
vindspærringen.
10. Nu kan de nye planker lægges på. Der skal være ens afstand 16 mm, fra kant til planker i
begge sider. I toppen skal der være 18 mm. Husk at der skal være luft i sporet hvor
afdækningssløjferne er. Dette gør at plankerne kan arbejde (sommer/vinter)
11. Mærk op hvor der skal bores til skruerne, tag plankerne af og bor med et 5 mm bor. Husk at
undersænke for skruehovederne på bagsiden.
12. Plankerne kan nu skrues fast. Der skal benyttes 60 mm skruer.
13. Afdækningssløjferne kan nu monteres husk at fordele luften (sidevejs). Afdækningssløjfen
fæstnes med lidt fugemasse i noten, men kun i toppen af døren.
14. Forpladen skal nu fuges igen (sider og top). Benyt en Polymer fuge i en farve der matcher
døren.
15. Døren kan nu vendes. Hvis der er glasudskæring skal glaskassetten genmonteres.
16. Bagpladen skubbes ind i sporet. Og topskinnen genmonteres. Hvis der er glasudskæring skal
der kontrolleres at udskæringen flugter glaskassetten.
17. Hvis der ikke er glasudskæring er døren færdig, grebet kan monteres og døren løftes på
hængslerne igen.
18. Hvis der er glasudskæring genmonteres bagrammen. Døren vendes og der skal fuges ved
bagramme.
19. Bunden af glasudskæringen / alukappen skal fuges meget omhyggeligt.
20. Glasset genmonteres. Nu er døren færdig, grebet kan monteres og døren løftes på
hængslerne igen.
21. Husk at efterbehandle døren efter vores vedligeholdelses vejledning.
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