
Montering av spröjs till aluminiumbeklädda fönster 
eller träfönster med utvändig glaslist av aluminium.
Utanpåliggande aluminiumspröjs, SPX-spröjs (PVC) & spröjs til hel- & halvrunda fönster.

Ihopmontering av aluminiumspröjs:

Vid smala spröjskryss ska 
medföljande plastbit användas, 
pressa sedan försiktigt ihop 
spröjskrysset. 

Vid breda spröjs eller smal mot bred ska 
medföljande spännstift användas. Knacka in 
dem i de borrade hålen, passa in dem i hålen 
i änden på den andra spröjsen och pressa 
ihop dem.

Använd medföljande 
centrumtappar & lite lim.

Ihopmontering av 
PVC spröjs:

Montering spröjsclips:

Kontrollera var spröjs-clipsen ska monteras, så att
de placeras på ungefär rätt mått efter den typ av 
spröjs som valts. Ett tips är att spröjsen placeras 
mot glaset och en liten tejp bit placeras på glas-
listen i höjd där clipset ska sitta.  
 
Vid enbart lösa horisontella spröjs, mät glasytans 
höjd och dela den i lika antal stora delar beroende
på antalet pinnar. 

Clipsen kan lätt efterjusteras genom att skjutas
efter glaskanten till rätt placering 

Clipsen trycks sedan fast mellan 
aluminiumprofilen och glasnings-
bandet enl. bild. Använd monte-
ringsgaffeln för enklare montage.

Tryck sedan fast spröjs-
pinnen på clipset och 
justera placeringen av 
clipset vid behov.

På aluminiumspröjsen blir springan mellan 
spröjs och glaslist mycket liten, medans 
den på SPX-spröjsen blir större för att ha 
ett utrymme för spröjsen att röra sig på då 
PVC sväller och blir större vid värme.



Montering av spröjs till trä med utvändig
glaslist av trä eller PVC.
Utanpåliggande spröjs av trä eller PVC.

Ihopmontering av spröjs:

Smala spröjs som är delfrästa limmas och 
pressas ihop.

Spröjs som är borrade monteras ihop med 
medföljande centrumtappar & lite lim 

Kontrollera var spröjsclipsen ska monteras så att de placeras på rätt mått efter den typ av spröjs som valts. Ett tips är 
att spröjsen placeras mot glaset och ett litet märke med en penna eller en liten tejp bit placeras på glaslisten i höjd 
där clipset ska sitta.

Vid enbart lösa horisontella spröjs, mät glasytans höjd och dela den i lika antal stora delar beroende på antalet pinnar. 
Placera snäppena mot glaset och spika fast dem med en hammare. Var försiktig så att inga repor uppstår på glaset. 
Tryck sedan fast spröjsen.


