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11 Montera ändlock.

12 Om du har köpt en 
stabiliseringsstång, kan den nu 
monteras.

13 Låt silikonen torka över natten.

Använd duschen tidigast 
dagen efter installationen.

Kära Kund,
Tack för att du har valt Interglas, vi hoppas att du blir nöjd 
med produkten. För att undvika trasiga glas, personskador eller 
andra typer av skador i ditt badrum, rekommenderar vi att du 
läser denna manual noggrant.

Monteringsvägledning 
för Duschväggar



1
Innan du börjar är det viktigt 
att bära rätt klädsel:

Handskar för glas
• Säkerhetsskor
• Skydda armar
• Glasögon
• Långa byxor

2
Hantera glaset med stor omsorg. Lyft 
alltid glaset vertikalt med sugkoppar. 
Placera alltid glaset på två träsklossar 
eller annat mjukt material.
Placera aldrig glaset direkt på golvet, 
kakel, betong eller metall, då glaset kan 
gå sönder.
Detta produkt med härdat glas är 
mycket känsligt så var särskilt 
uppmärksam på hörn och kanter. Glaset 
kommer att gå sönder om de stöter mot 
något.

Lyft alltid glaset 
vertikalt.

Vær særligt opmærksom 
på glassets hjørner.

2 st tädklossar.

3 Välj den höjd- och breddmätning som 
du behöver på U-profil (er). Dessa är 
samma mm-dimensioner som du 
beställde din duschvägg.
Skär sedan till profilerna med 
elektrisksåg.

4 Lägg ett tunt lager silikon längs 
baksidan av den vertikala profilen. 
Då ser du till att inget vatten 
kommer in bakom profilen.

5 Skruva profilen upp på väggen med 
pluggar och skruvar som är lämpliga 
för väggmaterialet.

6 Limma bottenprofilen på golvet med 
silikon. Låt det torka i 4 timmar.
Obs: Om du har golvvärme eller ett 
membran under kakel, så får du inte 
skruva fast profilen med skruvar. 

7 Placera två glasklara plastklossar 50 
mm från båda sidor om profilen så att 
glaset vilar på mjukt underlag och 
inte direkt på metallen. Om ditt golv 
inte är plant ska du justera med flera 
klossar ovanpå varandra tills kanten 
på glaset blir vertikal. 50 mm

50 mm

8 Placera glaset försiktigt i U-profilen 
ovanpå plastklossen.
Se till att glaset bara vilar på 
plastklossen (vila inte på någon 
metall).
Skjut glaset in i väggprofilen.

Plastklossen

9 Skjut glaset helt från sidan av U-profilen 
(se bild). Så det finns ett hålrum på 
insidan.

10 Fyll hålrummet med silikon. Kom 
ihåg att fylla silikonen hela profilen, 
eftersom du kan se silikonen genom 
glaset.




