
Santex System
Del av Hancap

1(11)

SANTEX 
SUPERIOR
FASTA OCH 
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Monteringsmanual
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Denna monterings- och skötselmanual är ett viktigt verktyg för dig som 
montör och för dig som är användare. Spara denna handling, vid ett 
eventuellt serviceärende kan denna handling komma att efterfrågas.

Grattis till en ny kvalitetsprodukt från Santex
Denna manual visar hur man installerar och 
handhar produkten – steg för steg. Manualen 
måste alltid läsas innan installationen påbörjas. 

Fasta och mallskurna isolerglaspartier och 
brutet hörn för vinterträdgårdar och 
orangerier
Alla fasta och mallskurna partier tillverkas efter 
kundens specifika behov och mått. Bygg en hel 
glasvägg, komplettera med skjutbara partier 
och montera mallskurna partier helt efter 
takets lutning. Skapa en mjuk design med ett 
eller flera brutna hörn. Absoluta fördelar är 
flexibilitet och passform vid montering samt en 
mycket bra energiprestanda med denna 
kvalitetsprodukt.

Innehåll
Sid 2 Inledning
Sid 3-5 Produktspecifikation/Inventering
Sid 6-8 Montering Fasta- och mallskurna

partier- steg för steg
Sid 9-11 Montering Brutet hörn – steg för 

steg

Föreskrifter
Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras enligt 
instruktionerna i denna manual. Installationen 
måste utföras fackmannamässigt.

OBS! Håll rent från snö utanför rummet intill 
glasen i partierna. Det får inte bli liggande snö 
upp mot glasen.
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Manual Superior - Produktspecifikation
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Karmytterbredd Karmytterbredd

Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen
Tolerans bredd:
Tolerans höjd:

+10 -10 mmper parti
+6 -6 mm
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Fasta och mallskurna partier
montering se steg 1-10

Rektangulära Mallskurna
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Manual Superior - Produktspecifikation

Fasta partier för brutet hörn
montering se steg 11-21

Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen
Toleransbredd +5  -5mm
Toleranshöjd             +6 -6mm
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Manual Superior – Inventering
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Manual Superior Fasta Partier - Montering

4.
Topprofil

Tryck i O-listen (med hjälp av 
tvålvatten) i spåret på topp-
profilens översida. Montera 
sedan topprofilen jämt med 
monteringsprofilens insida.
Borra och skruva i skruvarna 
i spåret i topprofilen.

1.
Start Sidoprofiler

Montera sedan monteringsprofilerna 40mm upp från 
golv (i  kant  med ändtätningen). OBS! Det är viktigt att 
listen monteras jämt med stolpens utsida.  Se bild. 
Dra inte skruvarna för hårt.

2.

Stolpe 
sedd uppifrån

Skruv 
4,2x25mm

Utsida                                              Insida                                             

3.

O-list

Golvprofil

Montera O-listen på undersidan av 
golvprofilen. För golvprofilen mot den 
ena ändtätningen, böj profilen något 
och tryck ner den andra änden. 
Kontrollera att golvprofilen är i våg på 
både längden och bredden. OBS! 
Golvprofilen får inte luta inåt. Justera 
i annat fall med pallbrickor. Borra och 
skruva fast
profilen.

Cellgummiplatta 

Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att 
stolpar är i lod. Justera vid behov mot fasad.

OBS! Santex stomme: Cellgummiplattorna är 
förmonterade i stolparna.  Medföljande svarta 
cellgummiplattor skall ej monteras.

OBS! Egentillverkad stomme: Montera cellgummi-
plattorna som finns i tillbehörspåsen. 

Linjera med 
stolpe

Linjera med 
monterings-
profil
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6.
Monteringsprofil

Snäpp ihop monterings-profil dekor med avisoleringslist.

Monterings-
profil

Jackad

Skruv 4,2x16mm

Dekorprofil 
utsida

Fast parti

Stolpe

Skruv
4,2x16mm

Glas

Monteringsprofilen är försedd med ett ”jack” nederst, 
som ska föras så långt ner så att ”jacket” lägger sig över 
golvprofilen. På detta vis låses partiet fast mot 
golvprofilen. Skruva sedan dit den i de förborrade 
hålen med 4,2x16mm skruv.

7.
Monteringsprofil

8.
Dekorprofil

Snäpp in insidans dekorprofil. Om pro-
filen är för lång, kapa den till rätt längd. 
Profilens längd = karmytterhöjd.

Använd gummiklubba eller 
hammare och träkloss, börja i 
ovankant med att knacka in 
profilen och gå nedåt. 

Dekorprofil - insida

Dekorprofil 
utsida

5.
Montera partier

Ställ partierna på plats. Det är 
viktigt att partierna hamnar i 
skåran längst bak på 
golvprofilen. Se bild nedan.
Justera partiet/partierna i sid-
led så att det är lika mycket 
mellanrum överallt. Sidan som 
är försedd med en gummilist
ska vara neråt.
TIPS! Använd den 
medföljande lyftplåten.

Kontrollera att de övre och undre  
profilerna sluter tätt på insidan  

Avisoleringslist

Tryck upp utsidans dekorlist under dropplisten på topp-
profilenoch mellan stolpen och partiet.

Cellgummitätningarnaskall placeras nedåt.

Manual Superior Fasta Partier - Montering

Lyftplåt.
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9.
Säkra partiet

Säkra partiet genom att borra (3,3mm) och popnita
fast partiet mot golvprofilen. 3 st 3,2x8mm popnit per 
parti.

Manual Superior Fasta Partier - Montering

10.
Vädringslucka Handtag

Skruva i handtagen i de förborrade hålen på vädringsluckans
insida. Handtagen skall peka mot varandra.
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11.
Start brutet hörn

12.
Monteringsprofiler

Sätt upp monteringsprofilerna 
på stolparna. Justerkapa 
längden vid behov. Profilerna 
monteras 5mm från utsidan på 
stolpen, använd medlevererad 
plastbricka som måttdistans. 
Skruva först i alla de yttre 
skruvarna och sedan alla de 
inre. OBS! Dra inte skruvarna
för hårt för då kan profilen 
deformeras.

> <

Utsida

5mm

Insida

Skruv 4,2x25mm

Kontrollera att underlaget är plant och i våg samt 
att stolpar och fasad är i lod.

13.
Cellgummiplatta

Ändtätning (cellgummiplatta)

Manual Superior Brutet Hörn-Montering

Klistra  fast ändtätningen (cellgummiplattan) längst ner på 
monteringsprofilerna. 1 stpå varje sida.

14.
Golvprofil
Tryck i O-listen (med hjälp av 
tvålvatten) i spåret på golvprofilens 
undersida. Placera sedan golvprofilen 
mot monteringsprofilens bakkant.

Skruv 4,2
x65mm

Borr 4,5mm O-list

Golvprofil

50mm

ca 400mm

Santex System AB Box 513 301 80 Halmstad Sweden Tel:+46(0)35172300 Mail:info@santex.se Art. nr. 000707SE Rev.005b 



10(11)

Santex System
Del av Hancap

16.15.
Topprofil Montera partierna

Ställ partiet eller partierna 
på plats. Det är viktigt att 
partiet hamnar i skåran 
längst bak på golvprofilen. 
Se bild nedan. Justera
partiet/partierna i sidled
så att det är lika mycket 
mellanrum överallt. Sidan
som är försedd med en 
gummilist ska vara neråt.
TIPS! Använd den 
medföljande lyftplåten 
ifall det är trångt att
få in partiet i öppningen.

O-list

Skruv 
4,2x25mm

Borr 
4,5mm

Lyftplåt.

Tryck i O-listen (med hjälp av 
tvålvatten) i spåret på
topprofilens undersida. 
Montera sedan topprofilen
jämt med monterings-
profilens insida.
Om profilen är något för kort 
kan en ändtätning 
(cellgummiplatta) även 
klistras på monterings-
profilen. Borra och skruva 
skruva i skruvarna i
spåret i topprofilen.

17.
Skarv mellan två partier

Om du har 1-delat – gå direkt till Steg 20.
Om du har 2-delat - sätt skarven mellan partierna enligt steg 
6 och 7.

Manual Superior Brutet Hörn-Montering

Tätningskudde - topprofil (Skarv mellan två partier)

Tryck i den övre tätningskudden i skarven mellan partierna. 
Tryck upp den så högt upp i topprofilen som möjligt.

1. Före 2. Klart

>

Topp-profil

Tätningskudde 
50x50x25

18.
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19.
Dekorlist (Skarv mellan två partier)

Snäpp dit insidans dekorprofil. Om 
profilen är för lång, kapa den till rätt 
längd. Profilens längd = 
karmyttermått.
OBS! Använd gummiklubba eller 
hammare och träkloss, börja i 
ovankant med att knacka in profilen 
och gå nedåt.

Dekorprofil
insidaFast

parti

Fast 
parti

21.
Vädringslucka

Skruva i handtagen i de förborrade hålen på vädringsluckans
insida. Använd medföljande 4,2x13mm skruv. Handtagen
skall peka mot varandra.

Handtag

20.

Dekorprofil
insida

Dekorprofil
utsida

Monteringsprofil

Fast parti

Dekorlist

Mot stolpar. Tryck upp utsidans 
dekorprofil under dropplisten på 
topprofilen och tryck ihop den med 
monteringsprofilen som sitter fast-
skruvad i stolpen. Cellgummi-
tätningarna ska placeras neråt.
OBS! Profilen monteras med det 
korta ”benet” mot stolpen. Se bild 
nedan.
OBS! Använd gummiklubba eller 
hammare och träkloss, börja i
ovankant med att knacka  in 
profilen och gå nedåt.

Manual Superior Brutet Hörn-Montering
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