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     Order te lefon
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Förberedelser
Ta bort gammal list och spik, skrapa bort 
tejprester och borsta bort damm. Avlägsna 
färg och hård smuts med stålborste. Torka 
bort fukt och fett med T-röd för bästa fästyta 
för silikonlimmet. Rikta gångjärnen, lägg på 
slitringar och justera beslag så att fönstret/
dörren går lätt att öppna och stänga.

Mät springan 
Använd en bit modellera och välj rätt typ 
och storlek på list. Ibland krävs olika list-
tjocklekar i samma fals. De kan skarvas 
ihop genom att de stoppas in i varandra, 
ett par centimeter. 

lägg ut lim
Skär av tubspetsen och sätt på munstycket. 
Snedskär det något i toppen. Håll limspru-
tan i nästan rät vinkel mot under laget. Låt 
mun stycket följa bågen/karmen och lägg 
en tunn sträng lim mitt på falsen.

Montera listen
Lägg listen i limmet, se till att den inte sträcks 
eller glider. Det är viktigt att det blir tätt i 
hörnen. Hörnen ska klippas vinkelrätt och 
läggas tätt intill varandra. 

Dra saxen mellan falshörn  och list, 
så hamnar listen både rakt och på rätt 
ställe, mitt på falsen. 

pivåhängda fönster
– list på både båge och karm
I perspektiv- eller vridfönster är det svårt att 
kontrollera hur listen tätar. 

1.  I fönstrets utåtgående del (normalt  
 under gång järnet) monteras listen  
 på karmen. 

2.  I den inåtgående 
 delen (över gångjärnet) 
 placeras listen på 
 bågens överfals. 

Det är ofta svårt  att
undvika drag vid 
gångjärnet i pivåhängda
fönster. Genom att dra 
fram listen, så att liständarna 
möts eller överlappar eventuella falskanter, 
kan detta drag minskas. 

Dörrtätning 
1. Mät springorna med 
 modellera och välj 
 listdimension.

2. Observera att det kan 
 krävas olika tjocklekar  
 i samma fals.     
 Skarva genom 
 att sticka listerna 
 i varandra     
 ett par centi meter.

Du kan också använda 
karm- och tröskeltätlist, 
se sid. 35. 

3. Smörj lås och     
 beslag med 
 LA smörjoljespray.

Om dörren är svår att stänga efter tätning, 
justera slutblecket.

Kontroll

Inåtgående fönster 
– listen på bågen
Listen monteras på bågens överfals.  
På gångjärns sidan kan listen alternativt 
limmas på bågen strax intill fals hörnet. 
Då minskar risken att listen glider i limmet 
eller vrängs av när fönstret stängs.
 
1. Montera den vertikala listen (A) på 
 öppningssidan hela vägen mellan 
 över- och nederkant. 

2.  De horisontella listerna (B) monteras från 
 den första listen ända ut till kanten på   
 gångjärnssidan. Se bilderna nedan.

3.  På gångjärnssidan monteras den 
 vertikala listen (C) på bågen (ej på falsen) 
 mellan de horisontella (B) listerna.

 

Hur du tätar fönster och dörrar

Smörj gångjärn, 
spanjoletter och 
andra beslag 
med olja.

Inåtgående över-
falsade fönster 
kontrolle ras lättast 
med en spegel.

Ø 10 mm

Ø 10 mm

Slutbleck flyttas 
eller filas

Ø 7 mm

Ø 7 mm

Ø 5 mm

Lim

Lim

Inomhus

Utomhus

utåtgående fönster och dörrar 
– listen på karmen
Listen monteras på falsen, utom på  
gångjärnssidan där den monteras på  
karmen intill falshörnet. 

1. Montera listerna (A) uppe och nere med  
 ändarna ut mot karmsidorna.

2. Passa in de verti kala listerna (B) mellan  
 de övre och undre listerna (A). 

Gångjärnssida

Öppningssida

Öppningssida

a

b

b

a

Observera 
placeringen 
på karm-
sidostycket.

C

Observera att 
list (C) inte 
placeras på 
falsen.

b

a

b

Gångjärnssida


