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Montagebeskrivning

Denna montageanvisning är en vägledning i generella montage- 
principer.

Då skjutdörrsprodukten WICSLIDE S82 kan utföras i ett mycket  
stort antal varianter kan varianter förekomma som inte vägleds 
i montageinstruktionen. Vi förespråkar då att kontakt tages 
med tekniksupport på Hydro Building Systems när osäkerhet 
angående utförande finns, se kontaktuppgifter. 

För att motsvara kraven på en högkvalitetsprodukt är det av  
yttersta vikt att montage av WICSLIDE S82 utförs fackmanna- 
mässigt och enligt montageanvisningar. Inmontering av  
produkten i byggnadsdel skall utföras fackmannamässigt där 
täthet, dränering, måttriktighet mm beaktas.
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Typ 3 – LHGS 4,8x38 mm,
art. nr. 9874100
Sammansättning av karm.

Sammansättning av karm

Fogmassa – åldringsbeständig 
och materialkompatibel.
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1. Karmprofilerna sorteras efter position. Orientera karmarna 
enligt fig.1 (kontrollera och jämför med beställd dörrtyp,  
se sidan 13).

2. Karmhörnen monteras med självgängande skruvar typ 3.
 Före montage bör skruvarna behandlas med fett eller olja.
 Fogklossar av gummi placeras i varje hörn. 
 Låg kloss för låskarm och hög kloss för karmsida mot  

fast fält (för dörrtyp OXXO således enbart hög typ).
 Skruvarna monteras i karmarnas horisontalprofiler avsedda 

skruvkanaler.
 Skruvarna dras löst tills samtliga hörn är sammandragna,  

dra sedan åt skruvarna växelvis.
 
3. Sammanfogningar mellan sido- och bottenkarm fogas 

utvändigt före inmontering i vägg. Efter inmontering fogas 
även invändigt. 

 Fogning utföres så att den blir absolut tät, fig. 2 och 3.
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Fogkloss hög.
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Typ 1 – SHSG 4,8x70 mm,  
art. nr. 3193860
Montage av bågprofiler.

Sammansättning av skjutelement och 
glasanvisning

Fogmassa – åldringsbeständig 
och materialkompatibel.

1. Kontrollera glasens storlek, de får max inneha 
en storlekstolerans på 2 mm från de uppgivna 
glasmåtten.

2. Placera glaset på ett plant och stabilt underlag,  
t.ex. två montagebockar. Använd mellanläggsfilt  
eller liknande som mellanlägg för att undvika skador 
på glas och aluminium.

3. Glasningsgummit monteras kontinuerligt runt glaset 
varefter montering av bågprofilerna kan påbörjas. 
(sidan där glasningsklossar är positionerade anger 
ned/botten), fig. 4.

4. Var noga med valet och positionering av profilernas 
ut och insida, med beaktan på elementens 
orientering och dörrtyp (se dörrtyper och 
principdetaljer sid 13), fig. 4.

5. Börja med nedre bågprofil och skjut in den mot och 
över glaset och glasningsgummit.  
Var uppmärksam på att glaset skall skjuta ut lika 
mycket på båda ändar, fig. 4.

6. Följ samma anvisning för övre bågprofil, fig. 4.

7. Montera de båda sidobågprofilerna genom att skjuta 
dem över glasningsgummit mot nedre och övre 
bågprofil.  
Vid behov använd en gummiklubba, var dock 
uppmärksam på att ej skada profiler och glas. 
Även montageanpassade tvingar kan användas.  
För att underlätta montering rekommenderas 
såpvatten. 

 Kontrollera att glasningsgummit är rätt positionerat 
på glas och bågprofil (jämför ritningssnitt och 
principdetaljer sid 13), fig. 4.

8. Båghörnen monteras med självgängande skruvar  
typ 1. 
Skruvarna monteras i karmarnas horisontalprofiler 
avsedda skruvkanaler.

 Skruvarna dras löst tills samtliga hörn är samman- 
dragna, dra sedan åt skruvarna växelvis, fig. 5.

9. Vid utförande med horisontal spröjs utförs montaget 
enligt ovanstående punkt 5, fig. 6. 

10. Täcklock för vertikal bågprofil monteras genom att 
pressa på densamma över bågprofilen, se pilar i  
fig. 5.

Bågprofiler
Topp

Glas.

Position av 
glasklossar
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Glasnings-
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(kontinuerlig)

Fig. 4
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Glasningsgummilist
(kontinuerlig).

Skruv 
typ 1

Skruv 
typ 1

Täck-
lock

Fig. 5

Spröjs
Skall panelen utföras med 
horisontal spröjs är hanteringen 
densamma som för punkt 5,  
fig 5.

Fig. 6
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Montage av karm i byggnadsdel
1. Skjutpartiet kan monteras i yttre eller inre väggliv efter 

önskemål. Montage i inre väggliv ger ett bättre skydd 
vid regn. Partiet skall dock förses med överbleck i 
hela konstruktionen längd.

2. Golv och underlag för bottenkarm skall vara solid, 
helt plan och avvägd med vattenpass. Bristande 
prestanda kan medföra merarbete vid montage men 
kan även påverka dörrens rörelsefunktion.

3. Partiet får inte utsättas för belastning av ovanliggande 
konstruktion.

4. Inbyggnadsmåtten i byggnaden måste sammstämma 
med avsett skjutparti. Bredd-, höjd- och diagonalmått 
skall kontrolleras, fig. 6. Öppningen skall vara 20 mm 
bredare och 15 mm högre än skjutpartiets karmmått.

5. Karmen placeras på det färdiga underlaget och 
centreras så att sidornas fogar/spalter blir lika.

6. Karmen ”kilas” i varje hörn och passas in så att 
diagonalerna överensstämmer, sidokarmarna står  
i lod och i samma ”liv”. 

7. Karmen klossas vid varje fästpunkt (sida och topp). 
Karmen fästes med skruvar till byggnadsliv.  
I bottenkarm används skruv typ 2 med packning, 
notera fogmassa under packning, fig 8.   
I toppkarm används skruv typ 2 utan packning. 
I sidokarm används skruv typ 1A. 
Om medsända skruvar är för korta används 
motsvarande skruvar i nödvändig längd. 
Kontrollera slutligen diagonalmått och liv, justera  
om nödvändigt.

Typ 2 – LHTS 4,8x50 mm,  
art. nr. 9871123, rostfri.
Infästning av toppkarm och 
tröskel. Alternativ med  
packning vid tröskel.

Fogmassa – åldringsbeständig 
och materialkompatibel.

 
Skruv typ 2

Under skruv-
packning

Fig. 8

Fig. 7
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Fig. 10Tröskelsnitt – 
exempel    

Sidosnitt – 
exempel

Toppsnitt – 
exempel

Fig. 12, 13 och 14 
visar montage i 
inre väggliv

Fig. 9, 10 och 11 
visar montage i 
yttre väggliv

Fig. 13

Fig. 9 Fig. 12

Fig. 11 Fig. 14
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Montage av fasta- och skjutbara element
1. Den fasta delen lyftes in i karmen från utsidan 

och skjuts upp i toppen mot det innersta spåret 
i toppkarmen, fig. 15. Därefter förs elementet till 
lodrätt ställning och sänkes ned i bottenkarmen, 
fig. 16. Observera att det fasta elementets innersta 
ben placeras innanför styrspåret i bottenkarmen. 
Elementet skjuts sedan helt in i sidokarmens fals, 
fig. 17. 

2. Skjutelementet monteras på motsvarande sätt, 
dock monteras det i toppkarmens yttre spår och 
sänkes ned i tröskelns glidskena.

3. Vid dörrtyp OVXO/OXHO (se dörrtyper sid 13).  
Fig. 18, 19, och 20 på sid 9.

4. Handtag monteras på skjutelement enligt bifogad 
separat montageanvisning.

5. Stopprofil för omlottgående vertikaler monteras,  
fig. 21, skruv typ 6 används. Notera att stopprofil för 
paneltyp X och O är olika.

6. Tröskel- och toppkarmens profil, fig. 21,  
monteras, skruv typ 4 används.

Fig. 16

Tröskel-
profil

Fig. 15

Fig. 17

Skruv 
typ 4

Fig. 21

Typ 4 – SHSG 4,2x50 mm, 
art. nr. 152651.
Fäste av tröskel och topplock.
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FIG. 15.

Fig. 19

Skruv 
typ 4

Stopp-
platta

Tröskel-
profil

Skruv typ 5Fig. 18

Toppkarmlock

Stoppvinkel

dörrtyp OVXO och OXHO  
(se dörrtyper sid 13)

Stoppvinkel skruvas på plats med skruv typ 5, fig. 18 och 20, 
och tröskelprofil monteras med skruv typ 4. 
Bifogad stopplatta monteras i det nedre hörnet av det fasta 
elementet, fig. 19 och 20, genom att använda det fasta 
elementets hörnskruv. Stopplattan sänks ned i bottenkarmen 
och skruvas på plats.  

Typ 5 – SHSG 4,2x9,5 mm 

Stoppvinkel

Stopplatta

Fig. 20 Skruv typ 5
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Tröskelradiator
Montering av mattlist
Mattlisten skruvas fast i undergolv med medföljande 
skruv typ 6 (om skruv ej är anpassad för golvunderlag 
användes skruv tillpassad för det specifika golv- 
underlaget). Mattkant lägges in under bleckkanten så 
att mattlisten fungerar både som fästlist och säkrar 
minsta avstånd mellan radiator och matta.

Montering av hållare
Hållaren är utformad med anliggningskanal som 
markerar rätt höjdplacering då den riktas i tröskel,  
fig. 23. Sätt hållaren på plats enligt visade mått, fig. 23, 
använd hållaren som mall och borra, fig 24. 
Börja från den fasta delens kant och sätt första* 
hållaren 140 mm från konstruktionens ytterkant, 
montera därefter hållarna i den fasta delen med max 
centrumavstånd 400 mm och den öppna delen med 
max centrumavstånd med 300 mm. Den sista hållaren 
monteras 35 mm från konstruktionens ytterkant  
(öppna delens ände).
Montaget sker med 2 självgängande skruvar av typ 7 
per hållare, fig. 25, dock användes 1 st skruv av typ 8 
i kombination med 1 st skruv av typ 7 till infästning av 
hållaren närmast den fasta delens ytterkant. 

Montage av radiator
Radiatorn riktas in i de i hållarens avsedda kanaler 
och ”snäppes” i toppen in i anpassade spår. Vid stor 
resistans kan gummiklubba användas vid montage  
(var dock försiktig vid användande för att undvika 
skador på radiator).

Montering av täcklock
Täcklocket monteras i hållarna som visas enl.  
fig 27. Därefter ”låses” locket genom att de i  
hållarna förmonterade skruvarna dras.

Övriga anvisningar
Tröskelradiatorn, som är godkänd av NEMKO,  
måste jordas.
Elinstallation av tröskelradiator skall utföras av 
auktoriserad El-installatör. 
Koppling skall utföras direkt till el-systemet  
(ej stickkontakt eller via termostat). 

Om radiatorn skall användas i förbindelse med 
textilmatta el. liknande måste det tillses att mattan 
inte täcker radiatorn eller hindrar luftcirkulation så att 
temperaturen stiger över det normala. Medföljande 
mattlist skall alltid monteras i samband med denna  
typ av golvbeläggning.

OBS.
Brännbart material måste vara på ett från radiatorn 
säkert avstånd.
Radiatorn måste kunna expandera fritt vid temperatur- 
stigningar, från radiatorns ändar måste det vara min  
10 mm fritt område.

Typ 6 – RHTS 4,2x25 mm 
Fäste av mattlist.

Typ 7 – PHSG 4,8x10 mm 
Fäste av fästhållare.

Typ 8 – PHSG 4,8x15 mm 
Fäste av fästhållare.

Fig. 22

Skruv typ 6
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El-box är som standard placerad  
på höger sida (vy insida).

Kopplas direkt till fastighetens  
el-system (se ”Övriga anvisningar”). 

Borr 4 mm

Fig. 23

Fig. 25

Fig. 24

Fig. 26

Fig. 27

35

a

b

*140

35

a

b

140

Borr 4 mm

Skruv typ 7

Skruv typ 8
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Höjdjustering av hjul

Skruvmejsel
1. Genom att gummiproppar i skjutelementets nedre 

bågprofil avlägsnas (försiktighet bör iakttas för 
att inte skada gummiproppar), exponeras hjulens 
justerskruvar. 

2. Genom att använda skruvmejsel justeras hjulen. 

3. Gummiproppar återställs.
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XO OX XOO OOX OXHO

OVXO OXXO XOOX

Översikt dörrtyper

O = fasta paneler
X = skjutbara paneler

Principdetaljer

Toppkarm

Toppram

Täckprofil

S
p

rö
js

Tröskel
Tröskelra-
diator

Bottenkarm

B
ot

te
nr

am

S
id

ok
ra

m

Låsram-karm

I-ram

Täcklock 
I-ram

I-ram

Täcklock 
I-ram

HM-ram VM-ram

TV
5049/35
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5049/35
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Skötsel och underhåll

WICSLIDE S82 är en kvalitetsprodukt som med rätt montering och regelbunden skötsel 
garanterar högsta användarvänlighet och lång livslängd. Förutsättningar för egenskaper 
är att den specifika produktens skötselinstruktioner följs. 
Se bifogad Bruksanvisning och underhållsinstruktioner för skjutdörrar och skjutfönster 
WICSLIDE S.
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WICONA is a Hydro brand

Din specialist på WICSLIDE S skjutpartier

Hydro Building Systems AB 
Box 120
SE-360 70 Åseda
Tel: 0474-48080
Fax: 0474-10215
http://www.wicona.se 


