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Nastelinstructie
Voor draaivalramen en -deuren met GU Uni-Jet SCF beslag
Draaivalramen kunnen tot in lengte van jaren optimaal functioneren. Het is dan wel van belang dat na zorgvuldige productie ook
de verwerking op de bouwplaats correct verloopt. Deze brochure
informeert u over zaken waar u rekening mee moet houden bij de
montage, de afwerking, het nastellen en het onderhoud van het
raam.

groot is als de dikte van het glas. Plaats de blokjes zoals in het
schema hiernaast is aangegeven. Let daarbij goed op de draairichting.

Montage

Nastellen

Een draaivalbeslag bestaat uit een veelheid van onderdelen die
samen de complexe beweging van het raam mogelijk maken. Alle
onderdelen zijn vitaal voor het goed en veilig functioneren. Het is
belangrijk om tijdens de montage van het kozijn vervuiling en vervorming van het beslag te voorkomen. U kunt daarom het raam
beter zo veel mogelijk dichtlaten tot u gaat schilderen. Als er toch
onderdelen beschadigd raken, mogen die alleen vervangen worden door op maat gemaakte GU onderdelen met hetzelfde productnummer. Schroef de onderdelen vast met verzinkte of RVS
schroeven met een afmeting van 4,0×40mm.

Na het beglazen moet in de meeste gevallen de instelling van het
beslag gecorrigeerd worden voor het gewicht en de verdeling van
het glas. Hiervoor zijn 3 stelschroeven in het beslag opgenomen.
Voor het stellen heeft u een 4mm inbussleutel en een TX15-sleutel nodig.

Beglazen
Bij het draaivalraam worden standaard glaslatten met een afmeting van 15×17 mm meegeleverd. In ramen van 67mm dik kunt u
hiermee glas met een dikte van maximaal 39mm inclusief kit
plaatsen. In ramen van 85mm dik kunt u maximaal 57mm glas inclusief kit plaatsen. Wilt u dikker glas plaatsen, dan heeft u speciale glaslatten nodig. Het gewicht van het raam inclusief glas mag
bovendien maximaal 130kg bedragen.

Zorg ervoor dat u kit gebruikt die de verflaag niet aantast. Het toepassen van beglazingsrubber wordt afgeraden, ook bij ventilatieroosters.

Na het stellen moet het raam nagenoeg recht in de sponning hangen en soepel openen en sluiten. In de gesloten stand moet de
kruk recht naar beneden wijzen.
Heeft u assistentie nodig bij het nastellen? Een van onze monteurs kan u helpen of het werk volledig voor u verzorgen tegen
ons reguliere tarief.

Schilderwerk
In de meeste gevallen is uw kozijn met draaivalraam af fabriek alleen behandeld met een grondverf. Dit kan een dekkende of een
transparante verf zijn. Voor het aflakken moet de Verwerkingsvoorschriften worden aangehouden. Het timmerwerk moet geregeld schoongemaakt worden en periodiek opnieuw afgeschilderd
worden. Houd hiervoor de frequentie in de Onderhoudsvoorschriften aan.

Onderhoud
Het draaivalbeslag heeft één maal per jaar eenvoudig onderhoud
nodig.
·

Vet alle bewegende delen rondom het raam en de sluitplaten
in de sponning in met pH-neutrale olie of zuurvrije vaseline.

·

Bij intensief gebruik en grote of zware ramen is opnieuw
nastellen in sommige gevallen nodig.

Disclaimer

aanzicht van binnen

steunblokje

stelblokje

Gebruik speciale stel- en steunblokjes bij het beglazen, zodanig
dat tussen het glas en de sponning altijd minimaal 3 mm ruimte
blijft. De blokjes moeten een breedte hebben die tenminste zo

Indien deze instructie niet of niet volledig wordt uitgevoerd, heeft
dit nadelige consequenties voor de kwaliteit van de producten. De
eventueel afgegeven garantie kan bij constatering van het niet
correct uitvoeren van de instructie gedeeltelijk of geheel komen te
vervallen. De eventueel afgegeven KOMO productcertificaten komen in zulke gevallen altijd geheel te vervallen.
Garantiebeperkingen zijn te allen tijde aan de beoordeling van de
producent.

meer dan 100 jaar
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Deze instructie is met zorg samengesteld om u zo volledig mogelijk te informeren. Desalniettemin kunnen wij niet garanderen dat
de instructie in elke situatie tot het meest optimale resultaat leiden.
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