


































































































































 



















 













































 






































































































































































































































































































































































































 


















































 

























 












































 








































 






































 















































































 





































 





























































 
























































































































































 













































































































































































































































































INFÄSTNINGSPROFIL VID

GLASETS STÖDKONSOL.

OCKSÅ VID VERTIKAL

PROFIL OM NÖDVÄNDIGT

STORMPLÅT

FÖNSTERBESLAG

SKYDDSPLÅT

FOGBESLAG

ISOLERING + FOGMASSA

ÅNGBROMS

KOPPLING MED SJUNK-

UTRYMME

VID BEHOV

(GLASETS VIKT,

PROFILENS DJUPHET)

TÄTNING MED FOGMASSA

INFÄSTNINGSPROFIL









FOGLISTA

ISOLERING + FOGMASSA

ÅNGBROMS

SKYDDSPLÅT























FÖNSTERBESLAG

FOGBESLAG

ISOLERING + FOGMASSA

ÅNGBROMS





















TÄTNING MED FOGMASSA

FÖNSTERBESLAG

SKYDDSPLÅT

INFÄSTNINGSPROFIL



ISOLERING + FOG-

MASSA, ÅNGBROMS

FOGBESLAG

KOPPLING MED SJUNK-

UTRYMME

STORMPLÅT

INFÄSTNINGSPROFIL VID

GLASETS STÖDKONSOL.

OCKSÅ VID VERTIKAL

PROFIL OM NÖDVÄNDIGT



























































FOGBESLAG

INFÄSTNINGSPROFIL


















KANTBESLAG







KOPPLING MED SJUNK-

UTRYMME

TÄTNING MED FOGMASSA

TÄCKPLÅT PÅ UTSIDAN

INFÄSTNINGSPROFIL

TÄCKPLÅT PÅ INSIDAN

ISOLERING + FOG-

MASSA, ÅNGBROMS



TÄCKPLÅT PÅ INSIDAN













TÄCKPLÅT PÅ INSIDAN

































































 


























































































