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Santex System 
Del av Hancap 

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.  
 
Skjutpartier med enkelglas eller isolerglas för 
uterum och orangerier 
Dörrens funktion är att skjutpartiet glider 
längs en över- och underprofil och ger en 
öppning på höger, vänster eller i mitten, allt 
efter den måttanpassade konstruktionen. 
Skjutdörrens absoluta fördelar är att den kan 
skjutas bakom en befintlig vägg eller mur. 
Samt att dess enkelheten i öppning och 
stängning, konstruktionens vattendränering 
och den flexibla öppningsyta som skapas med 
denna kvalitetsprodukt. 
 
Innehåll 
Sid 2 Inledning 
Sid 3-6 Produktspecifikation/Inventering 
Sid 7-12 Montering - steg för steg 
Sid 13-17 Service/Skötsel & Underhåll 
Sid 18 Checklista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
Om produkten monteras i en utsatt miljö 
(vind, regn och snö) bör den monteras under 
ett takutsprång på minst 200mm och takav-
vattning kopplad till dräneringen. Skjutdörrar 
rekommenderas att monteras med överlappet 
från vindens riktning. Glastak måste hållas 
rent från snö. Kondens och smältvatten i 
kombination med hård vind kan tränga in 
under tak och skarvar. Värmekabel i häng-
rännan är viktigt vid montage i en snörik 
miljö.  
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Manual Elegance - Produktspecifikation  
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Utsida rätvända partier 

X = Dräneringshål 

Utsida spegelvända partier 

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

+0 -5 mm 
+5 -5 mm 

Rätvända partier. 
Justerkapa här 

Spegelvända partier. 
Justerkapa här 
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Skjutbara partier; 1-4 delade / 
skjutas bakom 

 

Skjutbara partier sett utifrån. 
 

RV - Rätvända partier (höger) 
 

SPV - Spegelvända partier (vänster) 
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Karmytterbredd 
Utsida rätvända partier 

Parti 3 Parti 1 Parti 2 Vägg 
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Manual Elegance - Produktspecifikation  

Skjutbara partier; skjutas bakom 
2-4 delade / 

mötas på mitten funktion (MPM) 

< 

< < 

Karmytterbredd    > 

< 
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Utsida rätvända partier 

X = Dräneringshål 

Utsida spegelvända partier 

Karmytterbredd/höjd =  hålmått i stommen 

Rätvända partier. Spegelvända partier. 
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Tolerans bredd: 
Tolerans höjd: 

+5 -5 mm 
+5 -5 mm 

RV - Rätvända partier 
         (höger) 

 

SPV - Spegelvända partier 
            (vänster) 

 

Skjutbara partier sett utifrån. 
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Parti 3 Parti 1 Parti 2 Parti 4 

Parti 5 

  Vägg   Vägg 
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Manual Elegance - Inventeringslista 

RV  -  Rätvända partier 
  (höger) 
SPV -  Spegelvända partier 
  (vänster) 
MPM - Mötas på mitten 

Santex System AB Box 513 301 80 Halmstad Sweden Tel:+46(0)35 172300 Mail: info@santex.se   Art. nr. 000664SE Rev.005  5(18) 

Typ av öppning RV/SPV RV/SPV RV/SPV RV/SPV MPM MPM

Delningar 1-delat 2-delat 3-delat 4-delat 2-delat 4-delat

Profiler

U-profil

1st RV

eller 

1st SPV

1st RV

eller 

1st SPV

1st RV

eller 

1st SPV

1st RV

eller 

1st SPV

- -

Övre spårprofil

1st 1st 1st 1st 1st 1st

Undre spårprofil

1st 1st 1st 1st 1st 1st

Uppfångningsprofil

1st 1st 1st 1st 2st 2st

MPM-profil

- - - - 1st 1st

L-profil

- - - 1st - 1st

Ändstopp 1 st 1 st 1 st 1 st 2st 2st

Golvgummilist 1 st 1 st 1 st 1 st 2st 2st
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Manual Elegance - Inventeringslista 
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RV -  Rätvända partier            SPV -  Spegelvända partier            MPM -  Mötas på mitten 

Säkerhetsklosspaket

Artikel/påse 1-delat RV

eller

1-delat SPV

2-delat RV

eller

2-delat SPV

3-delat RV

eller

3-delat SPV

4-delat RV

eller

4-delat SPV

2-delat 

MPM

4-delat 

MPM

Styrkloss övre 2st

4st 6st 8st

1st RV

1st SPV

2st RV

2st SPV

Styrkloss undre 2st

4st 6st 8st

1st RV

1st SPV

2st RV

2st SPV

Borstlist 3,5x46mm 2st 4st 8st 12st 4st 8st

Borstlist 4,75x28mm - - - 3st - -

Borstlist 7,5x28mm - - 3st 3st - 6st

Borstlist 11x28mm - 3st 3st 3st 6st 6st

Borstlist 9x28mm med adhesiv 1st 2st 4st 6st 2st 4st

Borstlist 16,5x28mm med adhesiv 1st 2st 4st 6st 2st 4st

Skruvhatt (3olika färger) - - - 10st - -

Ändtatning, cellgummi 2st 2st 2st 2st 4st 4st

Gummiplugg 5st 10st 10st 10st 10st 20st

Skruv med gummitätn. 9st 9st 26st 34st 18st 18st

Skruv 4,2x38mm 5st 10st 10st 10st 10st 20st

Skruv 4,2x25mm 11st 11st 15st 29st 22st 22st

Skruv 3,5x13mm 17st 34st 51st 68st 34st 68st

Bricka - - - 10st - -

Ändskydd, höger används ej används ej används ej används ej används ej används ej

Ändskydd, vänster används ej används ej används ej används ej används ej används ej

Tillbehörspåse MPM

Artikel

Gummiplugg - - - 7st 7st

Skruv 4,2x13mm - - - 7st 7st

Borstlist 9x60mm - - - 4st 4st

Bostlist 16,5x60mm - - - 2st 2st

Övrigt

Artikel

O-list

Fönster, 300mm handtag

Handtagspåse, antal 1st 1st 1st 1st 2st 2st

Dörr, 300mm handtag

Handtagspåse, antal 2st 2st 2st 2st 4st 4st

Innehåll i påse, 300mm handtag Låspåse 1 st per lås

Handtagsprofil 300mm 1st Artikel Antal

Infästningsprofil, 268mm 1st Låsregel 1st

Ändplugg 2st Låsbleck 1st

Skruv 4,2x11mm 2st Borrmall 1st

Vid långa handtag byts handtagsprofil och infästningsprofil ut mot fulllängd

Längd beroende på bredd och höjd



4,2x38m
m 

Borr 
4,5mm 

Skruv 

med 

gummität

ning 

4,2x38m

m 

1. 2. 

3. 4. 

Montera O-listen på undersidan av spårprofilen. Se bild för 
rätvänd och spegelvänd i manualens inledning. (Kapa den 
undre spårprofil vid behov.) För spårprofilen mot den ena 
ändtätningen, böj profilen något och tryck ner den andra 
änden. Kontrollera att underprofilen är i våg på både längden 
och bredden. OBS! Spårprofilen får inte luta inåt. 
Gummigolvlisten skall monteras innan spårprofilen skruvas 
fast. Se steg 3. 

Om grunden fortsätter utanför rummet ska 
den ha en nivåskillnad på minst 70mm. 

TIPS! Stryk tvålvatten  
på O-listen och i spåret  
och tryck i listen. 

Övre spårprofil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapa övre spårprofil vid behov.  
Längd =  karmytterbredd.  
Om profilen är något för kort kan  
en ändtätning (cellgummiplatta)  
klistras på stolpe, vägg eller mur 
även här. 
 
Profilen monteras i lod med undre  
spårprofilen. Mitten på kulan i  
undre spårprofilen skall vara rakt  
under mitten på det övre spåret.  
Se bild. Skruva fast. 

Santex System 
Del av Hancap 

Manual Elegance - Montering 
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Undre spårprofil Start 

Undre spårprofil bakom vägg eller mur 

Montera gummigolvlisten på spårprofilen med en tunn silicon-
sträng. Fixera och skruva fast spårprofilen. Montera 
ändstoppet, L-profil 200x300mm. 

Cellgummiplatta  
 
 
OBS! Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att 
väggar och fasad är i lod. 
Montera undre spårprofilens ändtätningar/cellgummiplattor.  

Fast vägg  
eller mur 

Droppkanten monteras  
12 mm utanför stommen  



5. 

Utsida 

Partier 
För placering av partierna, se etikett på partiernas glas. Där 
anges öppningens karmytterbredd och karmytterhöjd samt 
partiernas inbördes placering 1-6 räknat från vänster till 
höger sett utifrån. 
Ställ partierna på plats, börja med partiet på innersta spåret. 
Etiketten ska vara vänd utåt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rätvänt eller spegelvänt; se bild sidan 3-6 

> 

Santex System 
Del av Hancap 
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6. 
Borstlist  
Dra isär och centrera alla dörrar i öppningen. Gör  en markering 
på den övre spårprofilen rakt över den upphöjda delen av 
sidoprofilen. Se bilden. Motstående dörr får markeras på andra 
sidan spårprofilen.  Gör likadant vid övriga dörrskarvar. 
 
 
 
 
 
 
Klistra in borstlist (9x28mm eller 16,5x28mm) mellan spåren 

vid markeringarna som du gjort. Välj rätt höjd på borstlisten så 

att borsten når ner till dörrens överprofil. I en 2-delad öppning 

ska det innersta  

mellanrummet ha  

två borstlister. 

I en 3-delad öppning  

ska de två innersta  

mellanrummen ha två  

borstlister vardera. 

 

Övre spårprofil 

Överprofil dörr 

Sidoprofil dörr 

OBS!  Det yttre 
spåret ska aldrig ha 
några borstlister. 

Borstlist Borstlist 

7. 
Borstlist (MPM) 
Centrera borsten (60mm), mitt i öppningen, i skarven 
mellan skjutparterna. Se bild, övre spårprofil. 

 

 

 

8. 
Borstlist   
Gör likadant på undre spår-profilen. Här ska borstlisthållarna i 
aluminium användas. Markera skarvarna på samma sätt 
som överspåret. 

Ex. 3-spår 

 

 

 

 

 

För in borsten i hållaren enligt skiss. Foga fast hållaren 
med silikon eller liknande. Vik ner den i spåret. 

Borst 
7,5x28mm 

Manual Elegance - Montering 



9. 

Santex System 
Del av Hancap 

Borstlist (MPM) 
Centrera borsten (60mm), mitt i öppningen, i skarven 
mellan skjutparterna. Se bild, undre spårprofil. 
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10. 
Styrklossar 
Snäpp på styrklossarna på spåret och för in borstlisten i spåret 
på styrklossens sida. Klossarna som sitter på partier som 
stänger in mot stolpe/vägg skall ej ha borstlist. Skruva fast 
styrklossarna på partierna. 

3,5x13
mm 

Borstlist 
11x59mm 

Övre 
styrkloss 

Undre 
styrkloss 

11. 
U-profil (MPM gå till steg 14) 
Montering U-profil (och eventuell L-profil) Montera O-listen 
på baksidan av U-profilerna. Använd tvålvatten vid behov. O-
listen ska vara lika lång som U-profilen. Placera ut U-profilerna 
enligt nedan. 

O-list 
Rätvänd 
öppning 

(RV) 

Spegelvänd 
öppning  

(SPV) 

Stor rundning  

Stor 
rundning 

Insida 

Utsida 

Insida 

Utsida Stor 
rundning 

4-delad öppning 

Börja med att  

borra 4st hål  

mitt i L-profilen.  

100mm från var  

ände och sedan  

jämn fördelning   

längs profilen.  

Borr 
4,5mm 

Ca 100mm 
Ca 600mm 

12. 
L-profil 
Skruva sedan upp L-profilen på stolpe, vägg eller mur. 

Plasthatt 

Plastbricka 

Skruv 
4,2x25mm 

Borr 
3,5mm 

Håll U-profilerna på plats med den 
långa urstansningen uppåt. Tryck 
ner profilen så långt ner som 
möjligt. U-profilen ska vila mot 
den undre spårprofilen. Borra 
sedan med 3,5mm borr genom 
både L-profil och U-profil. 

Borra på samma höjd som 
skruvarna  i stolpen. 

Manual Elegance - Montering 



13. 

Santex System 
Del av Hancap 

L-profil 
Lyft bort U-profilen och borra med 
4,5mm borr i de redan borrade 
hålen i L-profilen. 
 

2- och 3-delad öppning. Vid 2- och 
3-delad öppning monteras U-profilen 
direkt på stolpen. Montera U-
profilerna med den långa 
urstansningen uppåt. Tryck ner 
profilen så långt ner som möjligt. U-
profilen skall vila mot den undre 
spårprofilen 

Skruva sedan fast U-profilen på L-
profilen. Gängan på skruven ska gå 
fritt genom L-profilen och dra i U-
profilen. 

Borr 4,5mm 

Skruv 
4,2x25mm Plasthatt Plastbricka 

Skruv 
4,2x38
mm 
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14. 
U-profil (MPM) 

OBS! Mötas på mitten; Montera O-listen på baksidan av U-profil-

erna. Använd tvålvatten vid behov. O-listen ska vara lika lång som 

U-profilen. Placera ut U-profilerna enligt nedan. 
 O-list 

Rätvänd öppning 
(RV) 

Spegelvänd öppning 
(SPV) 

Stor rundning 

Insida 

Utsida 

Insida 

Utsida 

Stor rundning 

Vid 2- och 3-delad öppning monteras U-profilen direkt på stolpe, 
vägg eller mur. Montera U-profilerna med den långa urstansningen 
uppåt. Tryck ner profilen så långt ner som möjligt. U-profilen skall 
vila mot den undre spårprofilen. Skruva fast U-profilen med 
skruvar, 4,2x38mm. 

15a. 

Skjutlås (standardpartier)  
Om du har skjutdörrar med standardmått och skjutlås som 
tillbehör måste du anpassa dörrarna enligt nedan. Om du har 
dörrar med specialmått så är detta redan gjort på fabriken och du 
kan gå vidare till steg 12. 
 

Mät 
härifrån 

Gör ett märke 965mm 
upp på sidoprofilen på de 
dörrar som ska låsas med 
skjutlåset.  
 

Om det är ett fönster-
parti ska märket vara 
315mm upp på profilen. 
Mät från skarven mellan 
styrklossen och profilen. 

   

Klistra fast den genomskinliga 
och självhäftande borranvisningen 
så att strecket (markerat med en 
pil) hamnar rakt ovanför marker-
ingen som du har gjort. 

15b. 

Skjutlås (standardpartier) 
Borra först fyra hål  med 3mm 
borr mitt i de markerade 
cirklarna. 
Borra sedan ytterligare en gång 
med 8mm borr. 
 
 
 
 
 
 
Fila bort taggarna så att det 
bildas ett stort hål med raka 
kanter i stället för fyra små hål. 
Dra sedan bort borrmallen. 
 
 

Manual Elegance - Montering 
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16. 
MPM mittpostprofil 
OBS! Mötas på mitten; MPM-profilen monteras alltid på mitten-
dörren (utifrån sett). Om det finns en plastplugg för ev. mittpost-
profil monterad  skall den avlägsnas. Montera MPM-profilen på 
högerdörren genom att pressa på profilen, se bild nedan. Skjut-
låset sitter på insidan. 
 

Borra upp 3,5 mm hål i högerdörren genom de förborrade  
12mm hål i MPM-profilen. Skruva fast profilen med skruv 
4,2x11mm. (4-7 st.) 
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17. 

Täckplugg 

Montera täckpluggarna i de 
befintliga hålen 

Täckpluggar 

Täckpluggar 

18. 19. 
Skjutlås (alla partier) 
Klistra fast låsblecken över alla hål i sidoprofilerna på de dörrar 
som skjutlåsen ska låsa fast. 

Montera hakregeln i 
låset i U-profilen. För att 
komma åt låsskruven 
(5mm sexkantskruv) 
måste locket nedanför 
den gröna pricken tas 
bort. Justera låsregelns 
läge genom att skruva 
på sexkantskruven. Det 
ska inte vara något 
glapp i dörrarna när det 
är låst på båda sidorna i 
öppningen. 

LLock 

Låsbleck 

Låsregel 

Toppvy 

Uppfångningsprofil 
Pressa uppfångningsprofilen neråt och montera den på 
väggpostens insida, mot det skjutbara partiet. Borra var 400 mm 
och skruva fast profilen. 
 

Manual Elegance - Montering 
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 4 mm 
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20a. 20b. 
Fasta handtag 
Handtagen monteras på de båda ytterpartierna som stänger in i 
U-profilerna. Montera först  
infästningsprofilen. 
 
 
 
Placering Höjdled: 
Vid Dörr med 300 mm handtag: Mät från partiets undersida 878 
mm (± 5mm) upp till infästningsprofilens undre kant. 
 

Vid Dörr med Fullångt handtag: Mät från partiets undersida 78 
mm (± 5mm) upp till infästningsprofilens undre kant. 
 

Vid Fönster med 300 mm handtag*: Mät från partiets undersida 
78 mm (± 5mm) upp till infästningsprofilens undre kant. 
 

Vid Fönster med Fullångt handtag: Mät från partiets undersida 
78 mm (± 5mm) upp till infästningsprofilens undre kant. 
 

* Detta mått linjerar endast med handtag på dörrar om höjden på 
bröstning/mur är exakt 800 mm. Vid annan höjd på bröstning/ 
mur, placeras handtag på dörr- och fönsterpartiet efter eget tycke. 
 

. 

Fasta handtag 

Placering Sidled: Placera infästningsprofilen 4 mm från den runda 
delen på sidoprofilen, resp. spåret (3,5 mm är ung. =  bladets 
bredd på en tumstock). Borra hål med ett 3mm borr i dörrens 
sidoprofil, genom de förborrade hålen i infästningsprofilen. 
Skruva fast med 4,2x11 skruv. 

Borr 3mm                            4 mm 

21. 22. 

Fasta handtag 

Montera ändskydden i handtagsprofilen. Ändskydden finns i två 

utföranden, övre och undre. Profileringen på ändskydden ska 

stämma överens med handtagets profil. 

Fasta handtag 
Montera handtagsprofilen med ändskydden, på infästnings-
profilen. Placera handtagsprofilen över kanten på infästnings- 
profilen (1), var noga med att justera/centrera i höjdled, och tryck 
sedan fast hantagsprofilen genom att pressa den i sidled över den 
andra kanten (2). 
 
 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 2.  

 

Manual Elegance - Montering 
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24. 
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Tillbehör golvlist 
Justera golvlistens längd efter behov. Dra en tunn silikonsträng i 
profilens spår och tryck sedan dit listen mot spårprofilen på 
golvet. 
   
                                                             
 
 
Rekommenderad maxhöjd på innergolv är 28mm.  

Slutkontroll 
Stäng och öppna dörrarna och kontrollera: 
1. Dörrarnas funktion och stängning 
2. Handtagens funktion och stängning 
3. Kontrollera låsfunktionen 
 
Om lås inte går att låsa eller om dörrarna inte glider lätt 
så måste justering ske omgående. Justeringen sker på 
samma sätt som vid monteringen i manualens steg för 
steg instruktion.   
. 

 Silikon 

Manual Elegance - Montering 
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Byte av hjul 
Lossa de fyra säkerhetsklossarna, två upptill och två 
nertill. Lyft bort dörren eller fönstret och lägg den på 
ett plant underlag. 
Lossa skruvarna (2st) i bottenprofilen. Lossa de defekta 
hjulvaggorna och skjut in nya hjulvaggor i spåret. Skruva 
fast skruvarna i bottenprofilen. 
Ställ tillbaka dörren i spåret och skruva fast säkerhets-
klossarna. 
Kontroll era dörrarnas funktion , öppning, stängning 
och att låset fungerar.  
 
 
 

Manual Elegance - Service 

S1. 

Kontroll 
Kontroll av dörrarnas funktion , öppning, stängning,  
lås bör ske med regelbundna mellanrum.  
1. Dörrarnas funktion och stängning 
2. Handtagens funktion och stängning 
3. Låsens funktion 
 
Om lås inte går att låsa eller om dörrarna inte glider lätt 
så måste justering ske omgående. Justeringen sker på 
samma sätt som vid monteringen i manualens steg för 
steg instruktion.   
 
För att skjutdörrar  och skjutfönster ska kunna glida 
perfekt måste de nedre och övre glidskenorna hållas 
rena.  
 
Undvik att placera skjutdörrarna med isolerglas bakom 
varandra i starkt solljus. Glas kan expandera vid höga 
temperaturer och skada kan uppstå på glaset.  
 
 

 För att regnvatten ska kunna rinna bort på rätt sätt är  
det mycket viktigt att man regelbundet kontrollerar 
dräneringshålen (som sitter på den nedre spårprofilen)  
så att de inte täppts till av skräp, damm, löv, smuts och is.  
Kontrollera regelbundet alla rörliga delar, skruvar, 
tätningar, hjul, lås, etc. för att säkerställa en bekymmersfri 
funktion. Byt ut eventuella slitna delar. Rengör och smörj 
de delar som är i kontakt med varandra med silikonolja.  
 
Skötsel & underhåll, se steg S3 a-c. 
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Rengöring & Underhåll 
 
Aluminiumprofilernas ytbehandling, glas och komponenter är av högsta kvalitet. Det rekommenderas dock att man 
utför en kontinuerlig  rengöring och underhåll för att minimera risken för skador.  
Om montaget sker innan byggtidens slut måste produkten skyddas. Cementstänk, smärgelspån, syror, frätande 
ämnen, tejprester, etc. kan skada glas och lackerade ytor. 

Utvändigt/Aluminium 
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa på målade ytor. Mindre skador tvättas med målartvätt, slipas med fint sandpapper och 
målas med färg typ Plomb Plåtfärg eller liknande. Färgkoden (RAL) finns angivet på orderbekräftelsen. Kontrollera 
tätningar, skarvar och infästningar. Dra åt skruvar så att de sluter tätt runt lister och tätningar.   

Utvändigt/Trä 
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum.  Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa på målade ytor. Laserade ytor kontrolleras och eventuella sprickbildningar rengörs  och 
tätas med fogmassa. Hela ytan stryks upprepade gånger med lasyr. Täckmålade ytor kontrolleras och eventuella 
sprickbildningar rengörs och tätas med fogmassa. Hela ytan stryks upprepade gånger med täckfärg. Väderutsatt trä 
skall ommålas vid behov under garantitiden. Utsidan på trä/stommen skall ses över och underhållas kontinuerligt. Vi 
följer föreskrifterna från Svenskt Trä, ”Drift och underhåll av limträ” och ”Hantera limträ rätt”. 

Utvändigt/Kanalplast 
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa. Gå ej på tak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Avlägsna snö, drivor, etc. som kan 
bildas på tak, mot fasad, etc. 

Utvändigt/Glas 
Avtorkas i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Stålskrapor får EJ 
användas på glas vid rengöring/putsning. Använd endast rengöringsmedel typ grönsåpa . Använd ej maskiner som 
tvättar med ånga eller höga tryck på produkten. Avlägsna snö, drivor, etc. som kan bildas på tak, mot fasad, etc. 
Gå ej på tak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Vi följer Svenska Planglasföreningens föreskrifter gällande glas.  

Tätningslister 
Rengörs och kontrolleras kontinuerligt. Skadade lister och tätningar byts ut. Lister och tätningar får EJ övermålas och 
starka  kemikalier får EJ användas. Lister och tätningar smörjs med silikonolja. 

Beslag 
Skenor, gångjärn, hjul och låshus skall rengöras, justeras och smörjas kontinuerligt. I väderutsatt klimat, havsnära miljö 
och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Glidskenor och hjul smörjs med silikonolja.  

Invändigt/Trä 
Rengörs med mild tvållösning, avtorkas noga. Torrsprickor i trä kan uppstå  om det inte underhålls med olja, etc. Vi 
följer föreskrifterna från Svenskt Trä, ”Drift och underhåll av limträ” och ”Hantera limträ rätt”. 
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Rengöring & Underhåll 

Markiser/Solskydd 
Montage och infästning i bärande stomme eller aluminiumbeklädnad får endast ske efter Santex instruktioner. Profiler 
och skenor rengörs i samband med fönsterputsning. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall 
rengöring ske med täta mellanrum. Väv rengörs med mild tvållösning och ljummet vatten. Efterskölj rikligt med vatten.  
Tänk på att ventilationen skall vara god vid användning av invändiga solskydd. Ojämn temperatur eller mörka färger 
nära glaset kan orsaka sprickbildning.  

Kondens 
Oavsett om man väljer enkelglas, energiglas, isolerglas, oisolerade eller avisolerade profiler så kan kondens bildas på 
glas och profilerna. Kondens beror på att kalla ytor och kall luft ”bär” fukt sämre än varma ytor och varm luft. I vissa 
fall kan kondens vara en engångsföreteelse i andra fall bero på mer långvariga fuktproblem. Återkommande invändig 
kondens är ofta tecken på dålig ventilation, vilket alltid måste åtgärdas för att undvika ohälsa och skador på byggnad 
och inventarier.   

Vi har nedan listat upp de vanligaste problemen och förslag till åtgärder. 
  
Fukt från huset 
När man öppnar altandörren strömmar varm, fuktig luft ut i uterummet eller vinterträdgården. Om luften därute är 
kallare kommer fukten att kondensera på de kallaste ytorna. Åtgärd: Ventilera/vädra. 
  
Fukt från människor 
Människor avger mycket fukt och många människor I ett utrymme kan ge upphov till imma på glas och profiler. Åtgärd: 
Ventilera/vädra. 
  
Fukt från växter 
Växter avger mycket fukt och om man vill ha mycket växter i sitt uterum eller vinterträdgård så kan kondens och imma 
bildas. Åtgärd: Mekanisk ventilation med t ex en ventilationsfläkt eller dyl. 
  
Ogynnsamt väder 
Om det kommer mycket nederbörd under en kort period samtidigt som temperaturen snabbt faller så bildas vanligtvis 
imma och kondens på glas och profiler. Åtgärd: Ingen åtgärd behövs. Det är dock viktigt med bra ventilation. 
  
Markfukt 
Om man har ett öppet träbjälklag och fuktig terräng kan markfukten tränga upp i uterummet, även om grunden är 
isolerad. Åtgärd: Makadam eller sand under bjälklaget minskar fuktrisken. Under bjälklaget ska man dessutom lägga en 
plastfolie som fuktspärr. 
  
Fukt från betongplatta 
Det tar väldigt lång tid för en nyanlagd betongplatta att torka ut ordentligt, mellan 1-2 år beroende på yttre 
omständigheter. Under den tiden avger plattan fukt som kan ge imma och kondens. Åtgärd: Ventilera ut fukten och 
värm upp rummet när det är kallt, detta för att påskynda uttorkningen. Täck inte över betonggolvet med klinkers eller 
mattor för då stannar fukten kvar mycket längre. 
  

Manual Elegance  – Skötsel & Underhåll 
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Rengöring & Underhåll 
 
Kondens: 
 
Gasolspis. 
Vid förbränning av gasol bildas koldioxid och vattenånga. Denna vattenånga kommer att kondensera på ytor som är 
kallare än omgivningstemperaturen, t ex glasrutor och aluminiumprofiler. Vi rekommenderar därför ett annat val av 
värmekälla. 
  
Pool/bubbelbad/fontäner etc. 
Öppna vattenkällor i uterummet eller vinterträdgården gör så att lufttuktigheten stiger. Fukten kommer att 
kondensera på ytor som är kallare än omgivningstemperaturen, t ex glasrutor och aluminiumprofiler. Vi avråder därför 
att man placerar öppna vattenkällor i uterummet utan en fullgod ventilation. 
  
Utvändig kondens 
På glas med bra U-värden kan det, under speciella omständigheter, bildas kondens och imma på utsidan. Vid vindstilla 
och klart väder kan glaset förlora så mycket värde genom utstrålning mot himlen, att den till och med får lägre 
temperatur än utomhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög kan det bildas  kondens. Åtgärd: Ingen åtgärd 
behövs. Kondensen försvinner när solen värmer luften. Utvändig kondens på ett glas är alltså inte ett tecken på att 
något är fel, utan är ett fysiskt bevis på att glaset isolerar extremt väl. 

Ventilation och luftgenomströmning 
Luftens fuktighet kan också kondensera på glas som avskärmas från den varma rumsluften. Täta gardiner, fönster-
bänkar, soffor eller annat som placeras nära glaset blockerar luftgenomströmningen. Att sänka innetemperaturen på 
natten kan också ge upphov till kondens på glas. Man får väga energibesparingen mot olägenheten att ha immiga 
fönster på morgonen. 

Snö: 
Santexprodukten anpassas efter den lokala snözonen. Vid mycket snö på taket i kombination med minusgrader ute, så 
kan det inträffa att det naturliga värmegenomsläppet genom plast- eller glastaket gör så att snön smälter. När sedan 
smältvattnet kommer utanför den uppvärmda zonen, fryser det i takets framkant samt i hängrännan. För att minimera 
risken att smältvatten fryser i hängrännan eller tränger in i rummet, bör man alltid se till att taket är skottat och 
rengjort från is och istappar. Värmekabel i hängrännan är viktigt vid montage i en snörik miljö.  
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CHECKLISTA! 
Checklistan skall alltid fyllas i av installatören  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installationsmanual Elegance 

 

1. Vid eventuellt serviceärende kan denna handling komma att efterfrågas. 

2. Installationen skall alltid följa de anvisningar som finns i installations- och skötselmanualerna. 

3. Installationen skall alltid följa fackmannamässig praxis. 

4. Efter installationen skall besiktning ske och alla funktioner kontrolleras. 

Punkter som installationen omfattar skall kontrolleras och prickas av tillsammans med 
slutkunden/användaren. 

Stomme 

 Funktion………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vattenavrinning…………………………………………………………………………………………………………………... 

 Test……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tak 

 Funktion………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vattenavrinning…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Test …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Glaspartier/Dörrar 

 Funktion………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Lås……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Test …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tillbehör 

 Funktion………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Vattenavrinning…………………………………………………………………………………………………………………… 

 Test …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Information till slutkund  

 Genomgång av checklista och skötselmanual……………………………………………………………………….. 

 Utvärdering av installationen……………………………………………………………………………………………….. 

 Information om tillvägagångssätt vid felanmälan…………………………………………………………………. 

 Kontaktuppgifter till installatör/säljare…….…………………………………………………………………………… 

 Signatur och datum…………………………………….………………………………………………………………………… 
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