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Funksjon				Fastkarm, underelement. Benyttes bare i kombinasjon under et
					
åpningsbart VELUX takvindu i tilsvarende bredde.
					Horisontal karmavstand: 0 cm
Takvinkel				15-90°
Mål

				

Bredde: 780-940-1140-1340 mm / Høyde: 920 mm

Materiale				
Innvendig: Polyuretan hvit, farge RAL 9003, glans ca. 25
		
Utvendig: Aluminium, farge NCS 7500-N / RAL 7043, sink natur,		
					kobber
Betjening				Fastkarm
				
Rømningsvei 				Nei
Garanti					10 år
Typeskilt				

På øvre del av rammen, venstre side

Glass
Tekniske verdier
--62
U-verdi glass, W/m2K
0,5
U-verdi vindu, W/m2K
1,0
Lyddempning, Rw (ctr)
42Db (-2;-5)
Varmetransmisjon, g
0,52
Lystransmisjon, tv
0,73
Rengjøringsvennlig utv.glass		
Antiduggbelegg utv.
√

--66
0,6
1,0
37Db (-2;-4)
0,44
0,62
√
√

Norm
EN 673
EN ISO 12567-2
EN ISO 10140-2
EN 410
EN 410

Vedlikehold
1. Rengjøring av glasset
Rotèr vindusrammen rundt og sikre den ved å koble rammen med
låseskåten inn i hullet nede i høyre hjørne av karmen. Dette gjør at
vinduet er låst i posisjon og rengjøring kan foretas.
Vask vinduet med en myk, ren, lofri klut, pusseskinn eller svamp
uten slipemiddel, ikke bruk vindusnal av metall.
Rent vann vil normalt være godt nok for rengjøring av vinduet.
Vanlig vaskemiddel uten slipemiddel kan også brukes.
Bløtt vann er det beste for rengjøring av vinduene. I områder med
hardt vann, vil litt (syntetisk) vaskemiddel være en fordel.
Advarsel:
Unngå silikon på vinduet.
Ikke bruke vaskemidler med slipemiddel.
Ikke bruke kjemiske midler til vasking av vinduet.
Unngå å bruke skarpe- eller slipende objekter, inkludert juveler.
Førsøk aldri å tørke av skitt på vinduet uten å bruke vann.
Dersom det utføres arbeid i nærheten av vinduet, beskytt/dekk til vinduet med
ren plast for å forhindre sprut eller flekker fra materialer som kan skade vinduet.

2. Rengjøring av vinduet
Den hvite polyuretan-overflaten kan rengjøres med alminnelig
rengjøringsmidler som benyttes i husholdningen.
3. Vedlikehold
Vedlikeholdsfrie vinduer (polyuretan) trenger ingen etterbehandling
utover vanlig renhold.
4. Utvendig vedlikehold
Det er viktig å påse utvendig ettersyn. Etterstram de utvendige
bekledningsskruene og påse at den utvendige bekledningen ikke
er påført skade. Etterstramming av utvendige bekledningsskruer
utføres med håndkraft og minimum hvert 5. år.

