
FDV – DOKUMENTASJON      
PRODUKTER

• Toppsving
• Sidehengslede vinduer
• Topphengslede vinduer
• Balkongdører
• Faste karmer
• Skyvedører

PRODUKTFAKTA
• Karmer: 92/117 mm laminert fingerskjøt furu
• Rammer i åpningsvinduer: 63x63/88x88 mm laminert fingerskjøt furu.
• Dørblad: 63x75 mm i sider og 63x63 mm i topp og bunn alt i laminert fingerskjøt furu
• Brystning: Sandwich konstruksjon med hvit aluminiumsplate utv. + innv.
• Isolasjon: 24 mm Jackofoam FT 400
• Terskel i dører: Hardved terskel ubehandlet.
• Laminet fingerskjøt furu blir vacumimpregnert før overflatebehandling
• Q-lon leppepakning mellom karm og ramme. Gummilist som glasspaking.
• Ventil: Vindu med ventil leveres med 40 cm luftebeslag. Valgfri hvit eller grå
• Bunnglasslist i hvit brennlakkert aluminium

• Beslag: IPA systembeslag
• Hengsler dører IPA 11174, galvanisert
• Espagnolett dører Fix esp 846 1800/28 midten
• Lukkere vinduer IPA 21388
• Bevegelige deler på beslag bør smøres årlig

• Overflatebehandling: Det grunnes først, deretter blir de pusset. 
Til slutt blir produktene påført 1 toppstrøk med maling. 

• Standard farge er NCS S 0502 Y hvit med glans 30. 
Produktene kan leveres i alle NCS-farger på bestilling.

• Produktene kan leveres med aluminiumsbekledning. Standard brennlakkert hvit.

GLASS 
• Som standard brukes 2 lag energiglass med argonglass og 15 mm luft mellom glassene. 

Dette gir en u-verdi på 1,0
• Kan også leveres som 2-lag energiglass med en u-verdi på 1,4
• 3-lags og andre typer funksjonsglass på forespørsel

GARANTI
• Kjøpslovens bestemmelser
• 5 års garanti mot punktering av glass og tetning mellom ramme og karm.
• 5 års garanti mot sopp og råte på karm og ramme

Garanti mot sopp og råte forutsetter normalt vedlikehold.
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BRUK AV PRODUKTET
Glasset må ikke helt eller delvis, tildekkes innvendig. Det kan da oppstå brudd i glasset. Dette grunnet 
glassets begrensede evne til å tåle temperaturforskjeller. 
Dugg på utsiden av glass kan oppstå. Dette på er en indikasjon på god isolasjonsevne i glasset. Dugg kan 
også oppstå på innside av glass. 
Ved bruk av ulik tykkelse på glass kan det bli stor fargeforskjell. 
Herdet sikkerhetsglass kan ha bølger i overflaten som kan føre til siktforvrengning.
Ingen av de overnevnte tilfeller er reklamasjonsbetinget
Sørg for god luftsirkulasjon rundt produktet. Plasser gjerne en varmekilde under vinduet. Pass på at 
bruk av gardiner, persienner og blomsterbrett ikke hindrer for luftstrømmen.

UBEHANDLEDE PRODUKTER
Behandling av ubehandlede produkter bør foretas før montering. Spør oss om anbefalt overflatebehan-
dling eller spør din malerbutikk.

VEDLIKEHOLD
Overflatebehandlingen på produktene må kontrolleres årlig. Det bør da kontrolleres for eventuelle sår/
skader slik at disse kan utbedres. Ta en gjennomgang av beslag og bevegelige deler. Disse bør smøres 
med tynn olje eller vaselin. Eventuell smuss fjernes. 
Vær obs på at levetiden på overflatebehandlingen kan variere med farge, himmelretning og hvor værut-
satt produktet er. Mørke farger og transparent behandling trenger hyppigere vedlikehold enn f.eks hvit 
behandling.  
Normalt regner vi med at våre produkter som er overflatebehandlet ved vår fabrikk ikke trenger over-
maling de første 3 år.
Ved ny overflatebehandling bør det vaskes med husvask med PH under 9, pusses med fint sandpapir og 
derretter bør løs maling fjernes. Påfør så ny overflatebehandling med produkter egnet for formålet. Ikke 
mal eller beis pakninger. Pass på å ikke male/beise beslag, mekanisme, ledd, pakninger og glideskinner. 

RENGJØRING
Utvendige flater som karm og ramme bør vaskes med mildt såpevann. Gjør dette gjerne i forbindelse 
med vinduspuss. 
Ikke anvend løsemidler som white spirit, aceton eller skuremiddel. 
Rens filter en gang hver annet år. Ved beliggenhet tett mot trafikk kan mer hyppig rensing være nødven-
dig. 
Dersom vinduene er levert med Bioclean selvrensende glass må vår vaskeanvisning følges. 

SKADER
Ved evt. Skader på glass, beslag eller profil ta kontakt med oss. 

MONTERING
Anbefalt monteringsannvinsning kan lastes ned på vår nettside www.johnsenglass.no
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MALING
2 strøks overflatebehandling

• Laqvin Proof - Akryl grunning
• Laqvin Top - Akryl toppmaling

Produsent:
Sherwin-Williams Norway AS norway@sherwin.com

Egenskaper:
2 strøks overflatebehandling med god utendørs holdbarhet. Overflatebehandlingen er utført i moderne 
industrianlegg og består av grunning og akryl toppmaling.

Produktet er testet i forhold til overmalbarhet med de fleste annerkjente produkter beregnet for 
utvendig kledning med godt resultat. Eventuelle skader skal repareres så raskt som mulig. 
Bart tre skal grunnes før toppmaling påføres.

Vakumimpregnering
Kjemikalie: Protim P-Vac 11 (D60)
Brukes i råte mot virke. For trykk og vakumimpregnering.
Leverandør: Koppers Norway AS - www.kopperspc.eu
Nødnummer giftsentralen: 22 59 13 00
Sammensetting: 

• Propiconazol 1,6%, hydrokarboner C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, sykliske <2% aromater:95 - 100%
• Tilstand: Væske
• Farge: Fargeløs til lysegul
• Lukt: Karakteristisk
• Tetthet: 0,8 g/cm3

AVFALL

Produktene bør deponeres under blandet materiale. 
Avfallskode EAL: 030205
Leveres til godkjent avfallsmottak i samsvar med lokale forskrifter.

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall. 
Se www.ruteretur.no

Opplysningene i dette dokumentet er basert på opplysninger som var i vår besittelse på det tidspunkt 
dokumentet ble utarbeidet, og er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold 
som er angitt.  Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller pro-
sesser, skjer på brukerens eget annsvar.

Johnsen Glass og Vindusfabrikk – www.johnsenglass.no – Tlf: 55 20 25 47 – post@johnsenglass.no

Besøk/Salg/Utstilling Sotra: Idrettsvegen 109, 5353 Straume
Lager/Fabrikk Sotra: Idrettsvegen 109, 5353 Straume


