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FiberCore
monteringsanvisning

Efter afkortning af side- og topglas-
listerne lægges listerne til kontrol 
i falsen uden at klikke listerne fast i 
clipsene.

 Af sikkerhedsmæssige årsager er 
listerne svære at afmontere, når de 
er sat i.

7.  Pres nu med let tryk FiberCore 
sideglaslisten ind mod monterings-
clipsen indtil klikfunktionen er opnået. 
Glasbåndet kan fugtes med vand for 
at lette monteringen. 

3.  Monteringsclipsene sættes ind mod 
glasset. Fastgøres i det forborede hul 
med skruer, der skrues skråt i. 

  Der skal bruges 5 stk. clips pr. meter. 
Afstand fra hjørner skal være 
max 5 cm. Monteringsclipsene er 
til skrå bundfals, der svarer til en 
hældning på 7 grader.

1. Fjern forsigtigt eksisterende bundglas-
liste og rengør falsen. PRIMO anbefaler 
at falsen males inden montering af de 
nye FiberCore glaslister.   

Montering af bundglaslisten

2.  Til beregning af den vandrette bund-
glasliste måles der efter stram falsmål. 
Se nedenunder. 

Indhold 
Bundglasliste 1,5 m: 
1 stk. liste, 8 stk. clips, 8 stk. skruer

Side- og topglasliste 1,5 m: 
3 stk. lister, 24 stk. clips, 24 stk. skruer

Stram falsmål

4. Pres nu med let tryk FiberCore 
bundglaslisten ind mod monterings-
clipsen indtil klik-funktionen er opnået. 
Glasbåndet kan fugtes med sæbevand 
for at lette monteringen. 

6. Ved sideglaslister kan de enten 
afsluttes mod en gennemgående 
topglasliste med 16 graders smig i 
begge ender, eller der kan afsluttes i 
toppen med et smig på 45 grader og 
et smig i bunden på 16 grader. 
Da FiberCore ikke suger vand, 
kan sideglaslisten afsluttes ned til 
bundglaslisten.

Montering af side- og topglaslisten

5.  Fjern forsigtigt én liste ad gangen og 
monter clipsen så ruden ikke falder ud. 
Der skrues skråt i.

  Monteringsclipsene sættes ind mod 
glasset. Fastgøres i det forborede 
hul med skruer. Der skal bruges 5 stk. 
clips pr. meter. Der monteres en clips 
i hvert hjørne. Afstand fra hjørner 
max 5 cm.

  Listen måles og skæres i smig på 45 
grader i toppen. Forneden skæres 
listen i en vinkel, der svarer parallelt til 
bundglaslisten hælding på 16 grader. 
Montagebeslag skal være monteret på 
side- og topglaslisten ved savning.

INFORMATION: Glaslisterne leveres i 
hvid, men kan males i ønsket farve. Det 
frarådes dog at male i stærke eller 
mørke farver, da listen kan krympe op 
til 1% grundet temperatursvingninger.

FiberCore glaslister fås også i længder 
a 2500 og 4000 mm. 
Hertil købes clips og skruer separat.


