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VINDUESMONTAGE
WINBAG

®

MG/PG 122500
WINBAG TIL VINDUESMONTAGE
ANVENDES TIL MONTAGE AF VINDUER OG DØRE
• Vinduet justeres hurtigt med millimeters nøjagtighed
• Winbag kan anvendes flere gange
• Winbag skåner karm og ramme således skrammer undgås
• Montage med Winbag er hurtig og én mand kan klare justering og 		
fastgørelse af selv store vinduer
• Kan optage trykkræfter op til 100 kg
• Produceret af fiberforstærket kunststof for stor holdbarhed
• Kan leveres med kundelogo
• Leveres også i sæt med fire Winbags incl. bæltekrog og manual
LEVERINGSPROGRAM
MG:12 PG:2500 WINBAG®
Varenr.

Varenavn

Fugebredde
[mm]

Antal

12490
12305

WINBAG

2 - 50

1

WINBAG-SET

2 - 50

4

Generelt om WINBAG
WINBAG er et gennemtestet kvalitetsprodukt, som er udført
i slidstærke materialer. Imidlertid kan Winbag punkteres af
skarpe og spidse genstande, som f.eks. skruer. Derfor skal
vinduer altid sikres mod nedstyrtning under montagen. Det er
vigtigt at huske at værktøjet kun skal betragtes som et hjælpeværktøj under selve montagen. WINBAG, som normalvis
bliver brugt til utallige installations-, justerings- og løfteopgaver, er produceret i Danmark og er patenteret i mange lande
verden over.
For mere information se www.winbag.dk

INSTALLATION
Montagevejledning til vindue ved brug af WINBAG

1

3

FIKSERING
Vinduet løftes på plads ovenpå to vaterklodser. En Winbag anbringes foroven mellem
vindue og mur og pumpes op, til vinduet
fastholdes. Vinduet kan nu let justeres ind
og ud.

JUSTERING sideværts
Der placeres to Winbags i hver side af vinduet. Winbag fra overkanten flyttes til siden.
Justering af vinduet kan nu nemt ske ved at
pumpe luft ind og ud af hver Winbag.
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JUSTERING – ind/ud
Nu kan vinduet justeres ind og ud - først
justeres underkanten og derefter overkanten
i forhold til facaden. Dette gøres ved at
skubbe og trække i vinduet, mens der lukkes
lidt luft ud af Winbag i toppen.

FASTGØRELSE
Vinduet fastgøres på normal vis, mens de
oppumpede Winbags fastholder justeringen.
Herefter fjernes Winbag nemt ved at lukke
luften ud. Fugen er nu helt tom og klar til
fugning.
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