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Monteringsanvisningar

Unikt material – ruttnar aldrig
FiberCore glaslister varken ruttnar, gulnar el-
ler mjuknar. FiberCore förenar naturens egen 
starka råvara med plastens goda och under-
hållsfria egenskaper. Genom att utnyttja det 
bästa från båda materialen får vi en lång 
rad energi- och kvalitetsmässiga fördelar. 
FiberCore består av 11 % organiska plant-
fibrer, och minskar värmeförlusterna kraftigt 
– materialet isolerar över 160 gånger bättre 
än aluminium. Samtidigt är det otroligt håll-
fast och flexibelt. FiberCore är nästan 100 % 
stabilt och ger täta fogar.
 
Underhållsfri – ytan ska aldrig målas
FiberCore är UV-motståndskraftigt, vilket gör 
att solens strålar inte påverkar glaslisten. 
Detta gör FiberCore till den bästa lösningen 
vid alla utsatta platser nära fönster och dör-

 
– gör det mest utsatta  
till det mest hållbara

rar. Ytan håller i många år och påverkas inte 
av väder, vind eller vatten. Även om glaslisten 
aldrig behöver målas är det dock möjligt om 
du vill ha en annan färg på listerna. FiberCore 
är dessutom hygienisk, lätt att rengöra och 
stöter bort insekter med sin glatta yta.
 
Farväl aluminium – välkommen FiberCore
I motsats till de välkända aluminiumlösningar-
na leder FiberCore inte kyla. FiberCore är tätt 
och håller samtidigt värmen, vilket minimerar 
kondenseringen på glaset och hindrar mögel. 
Detta ger ett gott och sunt inomhusklimat.
 
Enkel montering – inbrottssäkert
FiberCore-glaslisterna levereras med unika 
klämmor för snabb och enkel montering. 
Klämmorna gör det dessutom svårt för even-
tuella inbrottstjuvar att ta bort listerna.

Med FiberCore lanserar PriMo en 
revolutionerande nyhet 



Kom igång med FiberCore-glaslister

3.  Sätt monteringsklämmorna in mot glaset. 
Dessa ska fästas med skruvar i det förbor-
rade hålet. 

  Använd fem (5) klämmor per meter. 
Avståndet från hörnet ska vara fem (5) cm. 
Monteringsklämmorna har sluttande botten-
fals som motsvarar en lutning på 7 grader.

Bottenglaslist 1 m: 
1 x list, 5 x klämmor, 5 x skruvar

Bottenglaslist 1,5 m: 
1 x list, 8 x klämmor, 8 x skruvar

Sido- och toppglaslist 1 m: 
3 x lister, 15 x klämmor, 15 x skruvar

Sido- och toppglaslist 1,5 m: 
3 x lister, 24 x klämmor, 24 x skruvar

1. Ta försiktigt bort befintliga bottenglaslis-
ter och rengör falsen. Primo rekommen-
derar målning av glaslisten innan de nya 
FiberCore-glaslisterna monteras.   

Montering av bottenglaslisten

2.  Beräkningen av den vågräta bottenglas-
listen ska göras med ett strikt falsmått. 
Se nedan. 

  Innan bottenglaslisten kapas ska en 
klämma monteras så att profilen inte tippar 
under kapningen.

Innehåll

Strikt falsmått



4. Tryck lätt på FiberCore bottenglas-
 listen in mot monteringsklämmorna tills 

att klickfunktionen aktiveras. Glasbandet 
kan fuktas med tvålvatten för att under-
lätta monteringen. 

 

6.  Det finns två sätt att beräkna sidoglas-
listerna:  
 
Ej anpassade mått samt anpassade 
mått:   
 
Vid ej anpassade mått ska följande ut-
föras: Måla listen och dra ifrån 5 mm ner 
mot bottenglaslisten. Sidoglaslisten ska 
kapas till 45° smygvinkel i toppen.

(Fortsättning på nästa sida)

Montering av sido- och toppglas-listen

5.  Ta försiktigt bort en (1) sidoglaslist åt 
gången och montera klämmorna så att 
rutan inte faller ut.

  Sätt monteringsklämmorna in mot glaset. 
Dessa ska fästas med skruvar i det förbor-
rade hålet. Använd fem (5) klämmor per 
meter. Montera en klämma i varje hörn.

5 cm



När sido- och toppglaslisterna har avkortats 
läggs de i falsen för kontroll, utan att klickas 
fast i klämmorna.
 
Av säkerhetsskäl kan listerna inte demonteras 
från klämmorna.

(Fortsättning från föregående sida)

45°

Vid anpassat mått i 
toppen och ej an- 
passat mått i toppen:

7.  Tryck in FiberCore-sidoglaslisten med ett 
lätt tryck mot monteringsklämman tills 
att klickfunktionen aktiveras. Glasbandet 
kan fuktas med vatten för att underlätta 
monteringen. 

Vid anpassade mått ska följande utföras:
 Mät upp listen och kapa den till 45 graders 
smygvinkel i toppen. Kapa listen nedtill i en 
vinkel som är parallell med bottenglaslistens 
lutning på sju (7) grader. 

5 mm +/- 1 mm

7°
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