G-FIX

• H A LVE R E R M ON TE R IN G S TID E N
• I NG E N B OR IN G OG S KR U IN G

PATENTERT UTFÔRINGSSYSTEM

Utfôringene er pakket pr. vindu, og merket med vindusnummer.

Legg rammen ut på gulvet. NB! Rammen monteres i
omlegg.

Klipsen har en A og en B-ende.

Klipsens A-del skyves på plass i sporet på foringen.

Alle klipsene skyves helt inn rundt hele rammen.
Det skal kun klips på den ene enden av hver foring.

Deretter monteres hjørnene sammen.

Hjørnene settes sammen ved å skyve B-delen inn i neste
fôring.

Ikke skyv helt sammen. La det være igjen ca 1 cm til
fugemasse.

G-Fix fugemasse sprøytes i en tynn streng inn i mellomrommet.

Skyv så helt sammen rammen, til fugemassen kommer ut.
Klipsen gir fleksibilitet til å justere rammen i pilens retning
ved innsetting.

Påfør 3 punkter med fugemasse i karmsporet på hver side
rundt vinduet. Plasser deretter rammen i karmen.

Bank rammen på plass med knyttneven.
Ingen verktøy trengs.

NB: Fugemassen er best rundt 20 grader, blir den for kald er den tyngre å jobbe med.

Ansvarlig produsent:

Rindalslist AS
6657 Rindal
Tel.: 71 66 46 40
prosjekt@rindalslist.no

Kontroller vinkler. Juster ved Kombinasjon klips/spor
Bruk G-FIX fugespatel til å stryke av overskytende fugemasse.
å skyve i klipsen ved behov. sikrer at utforingenes fremkant Siste finish gjøres med G-FIX wipes som sikrer et perfekt resultat.
flukter perfekt i forhold til
På prekutt-leveranse følger det med en serviett pr. vindu.
hverandre.

G-FIX

• H A LVE R E R M ON TE R IN G S TID E N
• I NG E N B OR IN G OG S KR U IN G

PATENTERT UTFÔRINGSSYSTEM
GRATULERER MED DITT VALG AV
G-FIX UTFORINGSSYSTEM!
På denne leveransen medfølger:
• G-Fix utfôringer, tilpasset dine vinduer
• Klips – for sammenføyning i hjørnene
• G-Fix lim/fugemasse
• G-Fix fugespatel – for perfekte hjørner
• G-Fix wipes – servietter for perfekte fuger og rengjøring (1 serviett pr. vindu)
• Ferdiggjæret listverk, tilpasset dine vinduer (dersom dette er bestilt)

G-Fix utfôring

G-Fix klips

G-Fix fugemasse

G-Fix spatel

G-Fix wipes

VISSTE DU AT:

Kaffesøl på en malt utforing gir varige merker etter 30 min? På G-Fix kan det enkelt vaskes bort.

Kafferinger som har tørket inn. Testen gjennomføres
Vasker av på begge utfôringene.
med malt utfôring til venstre og G-Fix utforing til høyre.

Resultatet: tydelig markert ring på malt utfôring til
venstre, ingen merker på G-Fix utforing til høyre.

G-FIX OVERFLATEN ER 100% VANNTETT:

Med G-Fix fugemasse i hjørnene kan man faktisk lage en vanntett kasse.

Finn din nærmeste
byggevarebutikk og spør
etter G-Fix for en
demonstrering.
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