Leiðbeiningar með BYKO gluggum.
Almennt:
•
•

•
•
•

Gluggar sem afhendast á verkstað skal geyma í lofræstu rými, laust við raka og í skjóli fyrir veðri og vindum.
Gler sem er afhent á rekkum skal geyma í skjóli fyrir regni og sól til að koma í veg fyrir að glerið skemmist vegna
af völdum sólar. Viðtakandi skal skoða sendinguna (glerið) strax við afhendingu, ef ekki er gerð skrifleg
athugsemd innan þriggja daga frá afhendingu telst varan heil og samþykkt sem slík af verkkaupa.
Varast ber að gerja glugga til bráðabrigða til að koma í veg fyrir að sólarljós skíni á kanta glersins.
Gluggar sem settir eru í steypumót þarf alltaf að yfirfara hreinsa vel föls og raufar og mála 1-2 umferðir eftir að
karmur hefur náð að þorna.
Upplýsingar um viðahald og umhirðu má finna á heimasíðu
byko.ishttps://www.byko.is/media/byko/fagsolusvid/Vidhald-og-umhirda-glugga.pdf

Samtenging gluggaeininga:
1.
2.
3.
4.
5.

Leggja DAFA KRON gúmmílista í samsetningarraufar á báðum hliðum (mynd 1).
Setja í rauf 9x26mm krossviðar renning. (mynd 1).
Festa 9x73mm krossviðrenning á milli lista (98mm ef karmur er 140mm) (mynd 2).
Þvinga karma saman, áríðandi að vera með hreinan flöt á þvingu til að skemma ekki yfirborð (mynd 3) .
Bora 6mm gat fyrir skrúfu í fals ef gluggar eru óglerjaðir. (mynd 4) eða í gegnum hlið

Efni:
• Gúmmílisti í raufar [DAFA KRON 3x9] 4 stk. fyrir hverja samsetningu
• Krossviður 9x26mm í samsetningaraufar – 2 stk. fyrir hverja samsetningu
• Krossviður 9x73mm (9x98 fyrir 140mm karm) milli karma – 1 stk. fyrir hverja samsetningu
• Skrúfur: EF í gegnum fals undir gler, 6x70mm, ~300mm á milli, ~100mm frá enda.
• Ef samsett í gegnum karm , 6x80mm, ~200mm á milli, ~100mm frá enda

Mynd 1

mynd 1a

Mynd 2

Mynd 4
Mynd 3

Glerjun:
1) BÚTIL listi er lagður í fals sem þarf að vera þurrt og hreint. Listi þarf að liggja þétt saman í hornum. Til að ekki komi
óhreinindi í límflöt gúmmílistans er beðið með að fjárlægja varnarband af listanum eins lengi og unnt er.

Efni:

Butil gúmmilisti [DAFA BUTYLBAND]

2) Kítta horn og samskeyti rétt áður en gler er lagt í fals.
Efni:

Kítti [Sikaflex 11FC]

3) Leggja skal glerjunarkubb í kítti, passa þarf vel að gler liggi með báðar skífur á kubbnum.
Efni:

2.stk undirleggskubbar undir gler [HDPE]

4) Við ísetningu á gleri er einfaldast að væta Butil listann með sápublönduðu vatni sem er úðað á listann. Gæta þarf að
hreinsa glerið vel áður en það er lagt í falsið.
Efni:

Sápublandað vatn.
Hnífur/skafa til að hreinsa gler

5) Gler lagt í fals:
Gler þarf að þrýsta vel niður á butil listann, A.T.H miði á gleri með upplýsingum um glerið (stærð,þykkt o.fl.) á að
snúa út!
6) Festing á gleri í fals:
Ál-timburgluggar: Plastkubbar fyrir álkápu á gler skrúfast c.a. 30mm frá kverk (horni) og bil á milli þeirra er
c.a.150-200mm.
Efni:

Plastkubbbar og skrúfur A2 3.5x20mm (4x25mm í botnfals)
Állistar + gúmmílisti DAFA 15-287

Timburgluggar: Glerjunarkubbar festast ca. 150mm frá horni og 150-200 á milli þeirra
Byrja skal að setja botnál listann áður en hliðar og topplisti eru festir.
Efni:

Plastkubbar fyrir gler + skrúfur A2 3.5x20mm
Timburglerlistar með í dregnum gúmmílista DAFA 15-422 + skrúfur A4 4x40mm TX20 ca 30mm frá enda og 150
– 200mm á milli skrúfa/nagla
Álbotnlisti með í dregnum gúmmílista DAFA 15-287

Plastkubbar fyrir glerjun og álkápu

Röð á því hvernig ál-listar eru settir á gluggakarm, bæði glerjunar og ál-kápa (1-5)

Glergerþykktir almennt.
Í timburglugga: Föst rúða 20mm
Opnanlegt fag 17mm
Í álklæddan glugga: Föst rúða 26-27mm
Opnanlegt fag 20mm

Glerjun á E-30 gleri:
Timburglugar:

Ál-timburgluggar, glerjun E30

Frágangur á þéttilista og stáli á útihurðir
1) Þéttilisti er dreginn í rauf að ofan og til hliðar, listinn verður að liggja þétt upp að þröskuld og tengjast þétt saman í
hornum.
Efni: Þéttilisti DAFA Q-LON 3078

2) Stál á þröskulda fyrir innopnandi hurðir.
Efni: Stálskúffa + skrúfur A2 3x16mm

3) Hengslun hurða.
1. Áríðandi er að byrja að festa hurðarkarm lamamegin í gat.
2. Skrúfa skal aukalega í gegnum fals (undir eða við lamir)
3. Hengsla skal hurð á lamir og stilla skráarhlutann eftir hurðinni og festa í vegginn, gott að að hafa aðeins minna bil
ofan við hurð skráarmegin, reikna má með að hurð geti sigið 1-3mm vikurnar á eftir ísetningu.

Tegund IPA 12197 – 23872 fyrir álklæddar hurðir.
12198 – 24872 fyrir timburhurðir
a. Lamir skrúfaðar á hurðafleka (forborað)
Efni:

IPA hurðalamir + skrúfur 2 stk A2 5x30 mm/ 3 stk A2 5x35 mm

b. Hurð skrúfuð í hurðakarm, 227mm frá efri brún á falsi að löm.
c. Áríðandi er að festa karm í gat þannig að a.m.k. 3 skrúfur fari úr falsi undir löm inn í byggingaíhlutan sem festa á
karminn í. Þetta kemur í veg fyrir að hurð nái að draga til karminn og síga í átt að skráar hluta karmsins.

d. Hurð hengsluð á efstu lömina, aðrar lamir stilltar í karm eftir lömum sem eru komnar á hurðarfleka.

e. Koma fyrir stýrislöm ofan á hurðablað og fest í fals.
Efni: Löm + skrúfur A2 5x30mm

4) Læsingarjárn eru fest á hurðakarm, hægt er að stilla miðjuslúttjárn með stilliskrúfum, nauðseinlegt að gera það eftir að
hurð er komin upp og hefur náð endanlegu rakastigi.
Efni:

1 Miðjulæsingarjárn + skrúfur A2 4x30mm
2 Efra og neðra læsingarjárn + skrúfur A2 4x30mm

Hægt er að snúa þessum skrúfum til að færa slúttjárn inn eða út (ca 1mm í einu)

Einnig er hægt að taka allt stykkið út og snúa skrúfum til að færa miðjujárnið út eða inn.

Gluggar
Topphengdur gluggi
1) Lamir er festar í hliðar á gluggakarm, þarf að vera 3mm bil frá löm og upp í fals að ofanverðu (sjá mynd)
Efni: IPA topphengdar lamir + skrúfur A2 4x25mm

2) Slúttjárn og miðjustýring er stillt eftir skrá í fagi.
Efni: 1 Miðjustýring + skrúfur A2 4x25mm
2 Læsingarjárn/næturopnun + skúfur A2 4x20mm

3) Ísetninga á opnanlegu fagi. Eftir ísetningu er gott að bera á þéttilistann silicon efni til að mýkja og viðhalda virkni.
Efni: Lubricant OKS 1361

Hliðaropnun:
1) Löm er fest á karm, fag hengt á lamir.
Efni: Sett af hliðarhengdum lömum + skrúfur 4 stk A2 4x30mm/ 4 stk 4x35mm

2) Slúttjárn fyrir hliðarhengd fög og svalahurðir.
Efni:
1 Miðjujárn + skrúfur A2 4x20mm
2 Efra/neðra járn + skrúfur A2 4x20mm

3) Ísetning hæðarstýringar neðan á hliðarhengd fög
Efni:
Stilliplast í fag/svalahurð + skrúfur A2 4x20mm
Plastplatti í karm + skrúfur A2 4x20mm

Bremsa á hliðarhengd fög:
Efni:

Opnanlegt fag

Bremsa IPA + skrúfur A2 4x25mm

Svalahurð

Barnalæsingar
Efni:

Barnalæsing IPA + skrúfur A2 3.5x20mm

Tophengt fag

Hliðarhengt fag

3

Þétting með rennihurð og timbri á álklæddan timburkarm

