Bergman & Wrang
Monteringsanvisningar för glaspanel

INNAN DU BÖRJAR
Kontrollera att alla delar finns med, inklusive
lister av korrekt sort och längd, skruv och
plugg för samtliga borrhål. Du behöver en platt
skruvmejsel, en borrmaskin, silikonfog, samt
eventuellt tejp.
Belasta ej hörnen med all tyngd när du bär och
ställer ned glaspanelen, då hörnen är de mest
känsliga punkterna på glaset för påfrestning.
Säkerställ i vilken ordning glaspanelerna ska
vara placerade innan du påbörjar monteringen, så att panelerna hamnar på rätt plats och
eventuell mönsterpassning stämmer. Provplacera glaspanelerna med eventuella lister
mot rätt väggyta innan du börjar att montera
dem, för att kontrollera att de passar.
Om du ska montera flera glaspaneler i följd är
det viktigt att börja i rätt ordning med monteringen, för att undvika att skarvar hamnar felaktigt. Till höger ser du några exempel på hur du
ska börja beroende på hur många paneler du
har och hur de ska placeras.
Observera att en glaspanel ej ska ses som en
ersättning för fuktspärr, oavsett om du tätar
med silikonfog eller ej.

Börja från vänster om
din panelkombination
liknar denna:

Börja med hörnen om
din panelkombination
liknar denna:

Börja i mitten om din
panelkombination liknar
dessa:

Har du frågor om montering, kontakta oss!

ADRESS

WWW

Bergman & Wrang AB

www.bergmanwrang.se

Hackeforsvägen 1

www.glaspanel.se

589 41 Linköping

info@bergmanwrang.se

Bergman & Wrang
Monteringsanvisningar för glaspanel

MONTERING
Med dold list och L-list
1.

Börja med den nedre listen. Placera den medskickade listen mot väggen och markera var hålen ska
vara. Kontrollera att glaspanelen passar mot listens placering. Upprepa sedan för den övre listen.

2. Borra samtliga hål för listerna och plugga dem. Skruva sedan fast listerna med de medföljande skruvarna. Det är viktigt att listen hålls helt rak både vertikalt och lodrätt. Skulle väggen vara mycket ojämn
bör du försöka jämna ut mellanrummet mellan listen och väggen med till exempel metallbrickor.
3. Ta bort skyddsremsan på panelens monteringstejp. Obs! Monteringstejpen har extremt stark vidhäftningsförmåga, så se till att inget oönskat riskerar att fastna mot tejpen.
4. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot listen med den nedre delen främst och den
övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med monteringstejp mot listen och vinkla
långsamt upp glaspanelen mot den övre listen och tryck till ordentligt i över- och nederkant. Tejpen
fäster omedelbart.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.

Med U-list
Om du har L-list upptill:
1.

Placera glaspanelens nederkant i U-listen. Sätt panelen mot väggen med L-listen i överkant och markera var hålen ska vara. Kontrollera att glaspanelen passar mot listens placering.

2. Borra samtliga hål för listen och plugga dem. Skruva sedan fast listen med de medföljande skruvarna.
Det är viktigt att listen hålls helt rak både vertikalt och lodrätt. Skulle väggen vara mycket ojämn bör
du försöka jämna ut mellanrummet mellan listen och väggen med till exempel metallbrickor.
3. Ta bort skyddsremsan på panelens monteringstejp. Obs! Monteringstejpen har extremt stark vidhäftningsförmåga, så se till att inget oönskat riskerar att fastna mot tejpen.
4. Placera glaspanelens nederkant i U-listen. Lägg en silikonsträng längst in på bänkskivan där U-listen
ska sitta.
5. Placera glaspanelen med U-listen mot bänkskivan och för den mot väggen med den nedre delen
främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med U-listen mot silikonet
och vinkla långsamt upp panelens monteringstejp mot L-listen. Tryck till ordentligt i över- och nederkant. Se till att silikonfogen tätar längs hela U-listen, så att fukt inte kan tränga in bakom glaset.
6. Tejpen fäster omedelbart och glaspanelen är färdigmonterad.
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Om du har rosettskruvar upptill:
1.

Placera glaspanelens nederkant i U-listen.

2. Placera den förborrade glaspanelen med U-list mot väggen och markera var hålen ska vara. Borra samtliga hål för rosettskruvarna och plugga dem.
3. Tryck i plastskydden i samtliga hål i glaspanelen och för skruvarna genom glaspanelshålen. Trä på
plastdistanserna på skruvarna på glaspanelens baksida. Tejpa eventuellt fast skruvarna temporärt på
framsidan för att de ej ska åka ur hålen och för att plastdistanserna ej ska åka av bakom glaspanelen.
4. Lägg en silikonsträng längst in på bänkskivan där U-listen ska sitta.
5. Placera glaspanelen med U-listen mot bänkskivan och för den mot väggen med den nedre delen
främst och den övre delen vinklad bakåt mot dig. Tryck till den nedre delen med U-listen mot silikonet
och vinkla långsamt upp glaspanelen mot rosettskruvarnas hål.
6. När du säkerställt att varje skruv har hamnat i pluggen med plastdistansen kvar mellan skruv och vägg,
ta bort tejpbiten. Skruva fast glaspanelen med en platt skruvmejseloch skruva därefter fast topparna.
7.

Se till att silikonfogen tätar längs hela U-listen, så att inte fukt kan tränga in bakom glaset. Glaspanelen
är därefter färdigmonterad.

Med rosettskruvar
1.

Placera den förborrade glaspanelen mot väggen och markera var hålen ska vara. Borra samtliga hål för
rosettskruvarna och plugga dem.

2. Tryck i plastskydden i samtliga hål i glaspanelen och för skruvarna genom glaspanelshålen. Trä på
plastdistanserna på skruvarna på glaspanelens baksida. Tejpa eventuellt fast skruvarna temporärt på
framsidan för att de ej ska åka ur hålen och för att plastdistanserna ej ska åka av bakom glaspanelen.
3. Placera glaspanelen mot bänkskivan och för den mot listen med den nedre delen främst och den övre
delen vinklad bakåt mot dig. Vinkla långsamt upp glaspanelen mot rosettskruvarnas hål.
4. När du säkerställt att varje skruv har hamnat i pluggen med plastdistansen kvar mellan skruv och vägg,
ta bort tejpbiten. Skruva fast glaspanelen med en platt skruvmejseloch skruva därefter fast topparna.
5. Täta med silikonfog nedtill mot bänkskivan för att undvika att fukt tränger in bakom glaset. Glaspanelen är därefter färdigmonterad.
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NORMAL RENGÖRING
I de flesta fall kan glas tvättas med rikligt av rent vatten. Ett neutralt rengöringsmedel kan eventuellt tillsättas till vattnet, eller så kan en färdigblandad glasrengöring i sprayflaska användas. Använd inte produkter
som innehåller fluorvätesyra eller derivat fluor, slipmedel eller mycket sura och alkaliska produkter eftersom de kan förstöra beläggningen och ytan på glaset.
Efter rengöring kan glaset sköljas med rent vatten och torkas med en gummiskrapa. En mjuk trasa kan
användas för att torka av glaset slutligen.
Om något är oklart eller om du har några ytterligare frågor, kontakta Bergman & Wrang. Rådgör hellre en
gång för mycket med oss än en gång för lite!
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