
Monteringsanvisning
Montera och underhåll dina fönster och dörrar 

– så här går det till



Monteringsinstruktion

Att montera dina nya fönster och dörrar är 

inte så svårt. Följ anvisningarna i den här kom 

igång guiden. 

Om du ändå känner dig osäker på montaget, 

kontakta inköpsstället. 

Mot slutet finns också beskrivningar på hur 

du bäst sköter underhållet. Utgå från dem 

så lever dina fönster och dörrar länge. 

Lycka till hälsar vi på Lingbo Fönster.
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1. Leveransmottagning

Strävning Underlägg

Glaset i färdriktningen

Transportskador och brister i leveransen ska anges på frakt-
sedeln. 
Eventuella övriga synliga fel måste påtalas till inköpsstället direkt 

2. Transport, lagring  
och hantering på 

Transport
Alla produkter ska vara väl emballerade och stå minst  
100 mm över golvet. Fixera dem väl mot underlaget  
(pall, underlag) med bandning och/eller strävning.

Se till att produkterna skyddas mot fukt, nederbörd 
och nedsmutsning. Transportera alltid med täckta for-
don. Lastsäkra produkterna så att glaset går parallellt 
med fordonets färdriktning.
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Lagring och hantering
Under lagring och hantering är det viktigt att produkterna skyddas mot temper-
aturväxlingar, nederbörd, nedsmutsning, markfukt och annan fukt. Hantera alla 
produkter varsamt så att de inte skadas eller deformeras. Vid alla moment som berör 
de inmonterade produkterna måste de skyddas extra noga. Exempel: vid murning, 
putsning och målning.

Skador uppkomna av felaktig lagring/hantering omfattas ej av våra garantier!

Inomhus
Vi rekommenderar att du lagrar produkterna inomhus. Tänk då på att:

1. Lokalen är ventilerad. 

2. Temperatur och luftfuktighet helst är lika som i den färdiga byggnaden. 

3. Produkterna ställs på ett plant underlag, minst 100 mm över golvet.

Utomhus
Om produkterna måste lagras utomhus ska det göras under tak, till exempel i car-
port, garage eller skjul. Endast i undantagsfall kan du lagra dem någon enstaka dag i 
det fria och då under presenning. I båda fallen bör du tänka på att:

1. Produkterna ska vara väl skyddade mot fukt och nederbörd.

2. Produkterna ställs på ett plant underlag med karmbottenstycket nedåt, minst 100 mm över 

golvet (alternativt dränerad mark).

3. Utrymmet under till exempel en presenning är ventilerat.
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3. Montering

3.1 Fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar

Det är hantverkarens ansvar att känna till den korrekta monteringen, en förutsättning 
för optimal hållbarhet och problemfri funktion.

För montage i olika väggtyper finns rekommendationer från Trä och möbelindus-
triförbundet (TMF) på deras hemsida: www.tmf.se.

Det här behöver du:
1. Klossar

2. Kilar

3. Vattenpass

4. Karmhylsa*

5. Hammare

6. Drev

7. Skruvdragare

*) Karmhylsor ska användas på sidohängda produkter. 
Karmhylsor måste förmonteras innan karmen lyfts in. 
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1. Kontrollera först att väggöppningen är ca 15-30 mm större 

än fönstret. Vi rekommenderar att fönstret placeras så nära 

väggens varma del, dvs så nära insidan, som möjligt. En 

spalt mellan eventuellt element och fönsterbräda rekom-

menderas.  

Sidohängda fönster, sideswing och fönsterdörrar måste 

monteras med en stabil förankring,  gångjärnssidan  ska 

alltid monteras in mot väggkonstruktionen/ väggregeln.

3. Placera karmen på klossarna. Använd ett vattenpass för att 

kontrollera att fönstret är i våg. Kila karmen i hörnen, från 

in- och utsidan. Se till att kilarna inte täcker de förborrade 

karmskruvhålen som är till för infästning med justerbar 

karminfästning.  

Slå inte i kilarna för hårt så att karmens sidor buktar inåt.

4. Kontrollera karmens placering med vattenpass i alla rikt-

ningar. 

Justera ut karmhylsorna så att dessa når väggkonstruk-

tionen/väggregeln.

Max 50mm

2. Lyft ur bågen ur karmen (gäller inte vrid- och sideswingfönster). Fixera två stödklossar (i öp-

pningens över- och undersida) och två bärklossar nedtill, max 50 mm från väggöppningens 

sidor. Justera klossarna med vattenpass. Kom ihåg att klossa under lodräta poster. Pardörrar 
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Karmhylsa

A

A
A

A

C

C

5. Fäst karmen i de övre och nedre förborrade hålen (A). 

Karmhylsor ska användas för sidohängda produkter. 

Använd fästskruvar till karmhylsorna enligt väggmaterial och tillverkarens rekommendationer.

A A

A A

6. Ta bort kilarna vid karmens 

sidostycken, men lämna kvar 

klossarna under karmens 

bottenstycke. Väg av med 

vattenpasset igen. Justera 

vid behov och montera 

resten av karminfästningarna 

i sidorna.

7. Fäst eventuella karminfäst-

ningar i över och botten (C). 

Efterjustera om det behövs.
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Förankringsskruv till sido- och överkantshängda fön-
ster och fönsterdörrar.

Sido- och överhängda produkter är förberedda för extra 

förankringsskruvar genom gångjärnen. För att erhålla en god 

funktion samt rätt justeringsmöjligheter så skall förankringen 

göras i samband med montaget. Skruven ska vara tillräckligt 

lång för att nå ända in i väggkonstruktionen. Slutfixeringen 

förhindrar rörelser i karmens yttre del och förebygger framtida 

justeringsbehov. På sidohängda fönster och fönsterdörrar 

monteras förankringsskruvarna i de två övre gångjärnen. På 

överhängda produkter monteras förankringsskruvar i de yttre 

gångjärnen.

8. Kontrollera att öppningsmåttet upptill, på mitten och nertill 

är lika. Häng på fönsterbågen och kontrollera att den går 

lätt att öppna och stänga. Justera karminfästningen om 

det behövs. 

 

Kontrollera att springan mellan karm och båge upptill är 

mindre på låssidan än på gångjärnssidan.

9. Dreva mellanrummet mellan fönsterkarmen och väg-

gen. Packa inte för hårt för då kan karmen bågna. När 

drevmaterialet är på plats täcker du med en bottningslist 

på insidan. Lägg sedan en luft- och diffusionstät mjukfog 

ovanpå bottningslisten. Skyddet mot utsidan ska vara 

vindtät men inte diffusionstät, den ska ”andas”. Använd 

drevningsmaterial som tillåter efterjustering.  

Vi avråder från montage med fogskum. Om det uppstår 

funktionsproblem på våra produkter där fogskum använts, 

hanteras detta inte inom våra garantier. 
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Vägganslutningar

1. Utvändig täcklist

2. Luftning-/dräneringskanal

3. Drevning

4. Bottningslist

5. Luft- och diffusionstät fog

6. Invändig täcklist

7. Droppbleck

8. Fogmassa i bleckspåret

Vid montage av karm mot karm bör även en karmskruv 

monteras på karmarnas över- och bottenstycken för att få 

en bra stbilitet.

Sidohängda produkters gångjärnssida ska alltid monteras in 

mot väggkonstruktionen/väggregeln.
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Tänk på

Montering av foder, markiser etc.

Utvändiga fönsterfoder/påsalningar får inte fästas
med skruv/spik i fönsterkarmen.
Hållare för markiser eller dylikt får inte monteras i
fönsterkarmen.

Allmän information om glas 

Om isolerglaset utsätts för snabba temperaturväxlingar kan 
detta orsaka termiska spänningar i glaset. 
Isolerglas kan absorbera så mycket värme att spänningarna 
får glaset att spricka på karakteristiskt sätt. Något som kan 
orsaka snabba temperaturväxlingar som därför skall undvikas  
är t.ex mörka persienner och gardiner. Likaså om fönstren 
monteras där det förekommer kraftiga slagskuggor. Skador 
som uppstår på grund av ovanstående ersätts inte.

Skyddat montage

Kopplade utåtgående produkter kan vid montage i speciellt utsatta väderlägen få 
problem med vatteninträngning mellan karm och ytterbåge. För att undvika detta så 
rekommenderar vi att Du monterar dina produkter på så sätt att det skapas ett regn-
skydd ovanför produkten. Detta kan t.ex. skapas av den yttre smygbrädan eller fodret. 
Vi rekommenderar allmänt att fönstret placeras så nära rumssidan som möjligt, i 
väggarnas varma del.
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Kondens uppstår när en yta har lägre temperatur än den omgivande luftens dagg-
punkt. Om rumsluften kan passera ut via små otätheter runt bågen och komma ut 
mellan bågarna på ett kopplat fönster och där möta det kallare yttre glasets insida 
kan kondens uppstå. Normalt är spalten mellan bågarna ventilerad, vilket brukar 
räcka för att kondens inte skall uppstå. Men om det är ett övertryck i rummet pressas 
mer av rumsluften ut och ventilationen mellan bågarna i spalten räcker inte alltid till 
vilket kan resultera i att kondens kan bildas på det yttre glaset. 
Otätheter som kan orsaka läckage vid övertryck är om komprimeringen av tätning-
slisten mellan båge och karm är otillräcklig, att tätningslisten är skadad, hålet vid 
genomföringen för persiennsnöret och reglerstången eller spaltventilens urfräsning.
Att öka frånluften via ventilationen och skapa ett litet undertryck i rummet minskar 
risken för kondens mellan bågarna. Översta våningen kan vara extra känslig eftersom 
värmen stiger i huset och kan ge en obalans i trycket på de övre planen. I ett hus 
med självdragsventilation är det oftast övertryck på de övre våningarna. Vid vindut-
satta dagar skapas ett övertryck på utsidan av den vindutsatta sidan och ett utvändigt 
undertryck på husets läsida. Detta kan medföra att fuktig rumsluft pressas ut via 
fönstrets små otätheter på läsidan trots att ventilationen är reglerad för att skapa ett 
undertryck i huset. 

Undertryck i rummet gör att luften på utsidan 
strömmar in genom ventilen.

Övertryck i rummet gör att luften pressas ut 
genom ventilen och vidare ner mellan bågarna 
och ut.

Kondens på utsidan 
Energieffektiva fönster är konstruerade för att minimera värmeförluster och släpper därför inte 
ut så mycket värme till det yttre glaset. Det gör att det yttre glaset blir kallare på nya fönster än 
på äldre fönster där man har högre värmeförluster via glaset. Det kallare yttre glaset medför att 
kondens lättare kan bildas på detta. Kondensen försvinner i morgonsolen och den är inte skadlig 

Kondens
Eventuell kondens mellan bågarna på kopplade fönster.
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5. Underhåll

För att ett fönster eller fönsterdörr ska uppnå lång livslängd med god funktion krävs att 
det regelbundet ses över och undrhålls.

Beslag
Låshus, låskolvar, uppställningsbeslag/broms och gångjärn rengöres och smörjs 
årligen eller vid behov.

Rengöring av glas
Vi rekomenderar rengöring med vatten och små mängder med handdiskmedel. 
Glas ska rengöras med mjuka verktyg såsom gummiskrapor eller tygtrasor. Använd  
inte starka eller aggresiva rengöringsmedel, då detta kan påverka vår miljövänliga 
ytbehanling på träprofilerna. STÅLSKRAPOR ska inte användas för rengöring av glas. 
Stålverktyg riskerar att repa glasets yta. Glasytan på härdade säkerhetsglas är känslig-
are och kan lättare repas vid ovarsam rengöring.

Målning
Täckmålade och laserade fönster/fönsterdörrar ska kontrolleras årligen. Finns det 
blåsor, sprickor, flagning eller om färgen har skadats på annat sätt, ska underhålls-
målning utföras omgående. Beroende på fönstrets/fönsterdörrens placering i 
huskroppen, klimatiska förhållanden, solläge etc. påverkas ytbehandlingen olika. Ett 
fönster/fönsterdörr placerat i söderläge fodrar tätare underhåll än fönster/fönsterdörr 
i norrläge. Mörkare kulörer absorberar mer värme och fodrar tätare kontroller. Ytbe-
handla ej vid regn eller om träet i fönstret/fönsterdörren är fuktigt. Ytbehandla när 
temperaturen överstiger 10 plusgrader. Vi använder själva en miljövänlig ytbehandling 
av ett vattenbaserat system. Vi rekommenderar att allt underhåll görs med vatten-
baserade ytbehandlingsprodukter.

Kitt
Modernt fönsterkitt har ofta inget behov av ytbehandling, målning.
För rengöring av kittet rekommenderas fönsterputs alternativt tvållösningar t.ex oli-
voljebaserad. Vid hårt nedsmutsat kitt kan T-röd försiktigt användas.
Kittet är silikonfritt och kan övermålas om så önskas.
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6. Felanmälan/Reklamation

Brister i varans utförande eller leveransen omfattning, som märkts eller borde ha 
märkts när varan överlämnades, ska reklameras inom en vecka och innan varan 
monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på 
särskild fraktsedel, ska felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren.

Vid reklamation av varan gäller alltid att anmälan alltid ska göras till inköpsstället. Kom 
ihåg att först göra en felsökning.
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Kvalitet att lita på
Lingbo Kulturfönster har sina rötter i 
Hälsinglands skogar och det är just från naturen 
vi hämtar vårt råmaterial och även inspiration. 
I vårt sortiment hitter du både fönster och 
fönsterdörrar till din fastighet. Sortimentet är 
framtaget speciellt för att passa arkitekturen i 
Sverige.

Besök gärna www.lingbokulturfonster.se om 
du vill ha mer inspiration redan nu.
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Börja din egen tradition 
Alla kan skapa sin egen byggnadstradition. Lämna över ett 
gediget hantverk med fönster du kan vara stolt över. Med 
händerna skapar vi inte bara för dig, utan också för dina 
barnbarnsbarn.

I vår lilla moderna fönsterfabrik i Lingbo, Hälsingland,  
förenar vi gammal hantverkstradition med modern 
teknologi och fönsterproduktion. Här arbetar cirka 25 
mångkunniga hantverkare med att tillverka Lingbo  
Kulturfönster anpassade efter dig och ditt hus. Fönster 
som binder familjer samman, generation efter generation. 
Hos oss kan du börja din egen byggnadstradition, i syfte 
att föra kulturarvet vidare.


