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ANVANDARANVISNING FOR INGLASNINGSSYSTEM Alfa
Er ~yi8 ing~asade balkong bestar av en oisolerad aluminiumkonstruktion med
1 11
~:,: ~ as _
~c.koma/dorrarna och skivmaterial/lamellglas i ev. rackesbrostning .
0
. d g~n ar mte avsedd for uppvarmning och inglasningen ska uppfattas som ett
vm - oc regnskydd, son, dock inte ar helt tatt vid regn i kombination med stark blast.
V~rme !.nifran lag~~~eten ~ka inte slappas ut pa balkongen under den kalla arstiden,
?et okar _energ1f~rb~ukningen och kan medfora kondensproblem pa glasens
ms1da. En viss vent1lat1on finns inbyggd i konstruktionen for att minska risken for
kondens.
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Unde~ ?en va~ma arstiden innebar daremot inglasningen att lagenheten far ett
energ1t1llskott I form av solvarme, som minskar uppvarmningsbehovet av lagenheten.
Balkonger framst i soderlage, kan under sommaren fa en ganska hog temperatur vid
stangd inglasning och darter bor glasluckorna oppnas sa att genomluftning sker.
Yid risk for regn och hard blast ska inglasningen alltid vara stangd.
Skulle olyckan anda vara framme och det regnar in pa balkongen, sa kan mobler och
mattor mm ta skada, men vattnet ska rinna ut mellan frontelementet och
balkongplattan. Om balkonggolvet har bakfall, ar helt plant eller ar ojamnt, kan vatten
stanna kvar, som da maste torkas upp.
Vad som nedan sags om luckor galler aven for dorrar mellan golv och tak.
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1. Oppning av glasluckor (90 graders oppning)

Alfa ar ett skjutglassytem dar upp till 4 luckor kan skjutas forb! varandra at ena eller
andra sidan. Borja med att losgora barnsakringslaset pa den innersta luckan och
skjut dem at andra hallet.
.
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_
om inglasningen innehaller 5-7 luckor I samma f_rontel;m: nt, s~a oppnmg av
barnsakringslaset ske pa mitten och luckorna skJutas at bada s1dorna.
Det unika med Alfa-systemet ar att det i ett vis~t lage av:n gar att ~!~~ in luck~rna.
Detta medfor en enkel putsning av glasens uts1da, men aven en moJhghet att oppna
upp hela balkongen vid vackert vader.

~ar luckoma ska vikas in frigor man samtliga barnsakringslas. Borja alltid med den
~~ersta luckan som placeras i ett bestamt lage. Detta lage hittar man nar de svarta
hnJema pa indikeringsbrickorna pekar mot varandra (en langst ner pa innersta luckan
~c~ en nere i sparprofilen). Cppningslaget ar saledes vid den karmsida dar innersta
a~ finns i stangt lage. Vid 5-7 luckor finns tva oppningslagen - ett vid varje
kuacrrns1da.
1

Startlage vid oppning

lndikeringsbmkor

Barnsaknngslas
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Placera det medlevererade handtaget sa att det pekar "uppat" i spanjolettlaset vid
"Alfa"-brickan, ovanfor indikeringsbrickan.
Vrid handtaget 90 grader ut fran karmsidan. Nu har luckan lasts uppe och nere i de
bussningar som finns i karmen och den kan inte skjutas i langsled
Anvand inte vald om spanjoletten inte traffar bussningarna uppe och nere. De nedre
bussningarna justeras in vid installationen, men de kan efterjusteras om tex.
balkongplattorna skulle sjunka efter slutbesiktningen.

Oppning av inre luckan

Vrid handtaget ytterligare 90 grader sa att det pekar nedat. Nu lyfts luckan. Ta ur
handtaget. Nu gar det att vika in den mot vaggen.
Nasta lucka skjuts mot den oppna luckan och handtaget satts i pa samma satt som
pa den forsta luckan, varefter samma moment upprepas for resterande luckor.
Detar viktigt att luckorna ar frigjorda fran varandra (ej ikrokade) vid invikningen.

2. Qppning av glasluckor vid storre oppningsvinkel an 90 grader.
Samma tillvagagangssatt som ovan beskrivits for oppning och stangning av 90
graders oppning av luckorna. Har ar dock avstandet mellan luckornas oppningslage
storre, varfor inte ratt oppningslage for lucka 2, 3 och 4 erhalls genom att skjuta
luckan mot den tidigare oppnade. Har finns i stallet indikeringsbrickor pa samtliga
luckor som visar det ratta laget.

3. Stangning av glasluckor
Vik ut den yttre luckan mot stoppet som finns i nederkanten sa att den star mitt over
yttersta ralssparet
Placera det medlevererade handtaget sa att det pekar "nedat" i spanjolettlaset pa
den yttersta luckan. Vrid handtaget forsiktigt ut fran karmsidan. Hall i handtaget
ordentligt sa att luckan sakta sjunker ner pa ralsen. Fortsatt vridningen tills handtaget
star rakt upp och ta ut handtaget.

""1ndoorap
Stangning av yttersta luckan
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Skjut den yttersta luckan c:a 20 cm at sidan (men inte mera).
Upprepa proceduren med nasta lucka osv. tills alla luckorna ar stangda. Detar viktigt
att luckan utanfor den som ska stangas finns som ett stopp utanfor. Detta for att
ikrokningen ska fungera och for att inte luckan av misstag ska ramla ut mellan
ralssparen.

Stangning av efterfoljande luckor

w1ndoor~
4. Barnsakringslas

Enligt gallande normer ska balkonginglasningar torses med godkanda
bamsakringslas. Alfa-systemet har ett c~linderlas med urtagbar nyck_~I.
.
s
Vid stangning av glasluckoma snapper laset fast utan att nyckel behover anvanda •
men vid oppning kravs att den medlevererade nyckeln anvands.
.
Balkonginglasningen ar bamsaker nar den ar stangd och nycklarna har tag1ts ur
lasen.
Lat inte mindre barn vara ensamma pa den inglasade balkongen om luckorna ar
oppna eller om nycklarna sitter i lasen.

5. Rengoring
lnglasningen levereras med grovputsade glas och grovrengjorda profiler.
Glasen ska putsas regelbundet med vanligt fonsterputsmedel och varmt vatten, dock
inte kokande eftersom glasen da kan spricka.
Aluminiumprofilerna ska arligen rengoras med varmt vatten och vid behov anvands
nagot milt rengoringsmedel. Rengoringsmedel och svampar med slipverkan far inte
anvandas.
Den arliga rengoringen ar en forutsattning for att lamnade garantier avseende
kulorbestandighet och vidhaftning av aluminiumprofilernas lack ska galla.
Utvandigt regnvatten och invandigt kondensvatten som kommer pa glasluckorna,
draneras genom den nedre sparprofilen. Denna sparprofil maste hallas ren trim lov
och annan smuts sa att inte draneringsfunktionen forsamras.
6. Pa vintern

Om det blir minusgrader efter regn eller blotsno kan luckorna frysa fast pa samma
satt som en bildorr. Det beror pa att vatten samlas i de borstlister som tatar mellan
luckorna och de omgivande aluminiumprofilerna och att vattnet fryser till is.
Det ar i allmanhet inget problem att "rycka till" luckorna i sidled sa att de lossnar och
kan skjutas. Undvik daremot att lyfta luckorna for att vika in dem vid denna vaderlek.

Med forhoppning om att Ni ska fa mycket gladje av Er inglasade balkong !
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