Tack för att Ni har valt Teknova balkonginglasning,
Här följer skötselråd till Er balkonginglasning.
Öppning
1. Öppna luckan som täcker öppningen i nedre spårprofilen.

2. Dra i plaststaven från den övre låsningen samtidigt som greppet i nedkant lyfts
och öppna första luckan. Observera att luckan ska öppnas i 90° vinkel.

3. Dra nästa lucka mot öppningsluckan så att man får in handen i öppningen.
Fatta luckan i öppningen och skjut den mot öppningsluckan.

4. För luckan mot öppningsläget med en bestämd rörelse. Se till att luckan har
lite fart så att den går in i öppningsläget. Nu står luckan i läge för att öppna.
Öppna luckan. Detta upprepas för samtliga luckor.

Låsning mot vägg.
Lås luckan mot väggen med snodd om detta finns monterat.
Snodden fästs runt glidarna i den undre profilen. Det finns även alternativ för låsning
mot vägg med en krok som hakas i den undre aluminiumprofilen.

Stängning
1. Lossa låsningen mot vägg
2. Stängning görs därefter i motsatt ordning mot öppning.

Barnlås
Den övre låsningen ar ett barnlås. Haka av och ta bort plaststaven för att hindra barn
att öppna.

Vädrings läge
Det finns möjlighet att ställa den första luckan i vädringsläge genom att öppna enligt
punkterna ett och två under rubriken öppning, men låt den övre låsningen låsa i det
yttre läget. Observera att luckan inte ska lämnas i vädringsläge om det är blåsigt.

Rengöring av fönster
Tvättning av luckornas fönsterglas görs på samma sätt som med vanliga fönster.

Underhåll
För bästa funktion skall den undre spårprofilen hållas fri från föroreningar t.ex. genom
Dammsugning & avtorkning. Minst 2 gånger per år bör man smörja skenorna med
teflonspray eller vitt fett för att systemet skall bibehålla sin funktion. Aluminiumprofiler
samt eventuellt skivmaterial görs rent med vanligt rengöringsmedel.

Observera
Ramfria inglasningar har oskyddade sidokanter vilket gör att man ska vara försiktig så
att de inte stöts med hårda föremål som kan få glaset att brista. Om det blåser eller är
risk för blåst ska luckorna hållas stängda.
En ramfri inglasning är på intet sätt skyddad mot att regn eller snö tränger in under
ogynnsamma väderförhållanden.
Definition av enkel inglasning (utdrag ifrån Balkongföreningen):
Enkel inglasning – avser balkong som försetts med en inglasning med enkelglas
ovanpå, utanför eller innanför räcket, i syfte att kunna skapa ett vind- och regnskydd.
En enkel inglasning kan inte på något sätt skapa ett klimatiserat rum.
Vid otjänlig väderlek kan såväl vatten som snö tränga in på balkongen.
Teknova lämnar ej garanti för vind och vattentäthet avseende våra inglasningar &
uterum eller för kondens på glas/aluminiumytor, då detta kan härledas till bland annat
temperaturskiftningar, växter, fuktig markyta mm.

Plastlister
Det finns möjlighet att förse inglasningen med plastlister mellan glasen, för att speciellt
vintertid få ett bättre klimat på balkongen. Då dessa lister är förslitningsdetaljer
omfattas de inte av garantin.

Planglas är känsligt för alkalier, som angriper och etsar ytan.
Av denna anledning får glasytor inte utsättas för stänk av kalk, cement, betong eller
utlakningsprodukter från dessa material, och som kan tänkas följa med det regnvatten
som rinner över fasaden vid slagregn. Om glas, trots alla försiktighetsåtgärder, skulle
komma i kontakt med någon av de uppräknade produkterna, får dessa inte tillåtas att
torka in på glasytan, utan skall genast avlägsnas med rikligt med vatten. Vid avtorkning
med svamp tillses att glasytorna inte repas genom kvarvarande sandkorn.

Endast isolerglas omfattas av planglasföreningens garantivillkor!

Vi är övertygade om att Ni blir nöjd med valet av
Er Teknova inglasning.
Vid eventuella frågor ring gärna!
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