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Santex System
Del av Hancap

Denna monterings- och skötselmanual är ett viktigt verktyg för dig som 
montör och för dig som är användare. Spara denna handling, vid ett 
eventuellt serviceärende kan denna handling komma att efterfrågas.

Grattis till en ny kvalitetsprodukt från Santex
Denna manual visar hur man installerar och 
handhar produkten – steg för steg. Manualen 
måste alltid läsas innan installationen påbörjas. 

Fasta och mallskurna partier med enkel- eller 
isolerglas och för uterum och orangerier
Alla fasta och mallskurna partier tillverkas efter 
kundens specifika behov och mått. Bygg en hel 
glasvägg, komplettera med skjutbara partier 
och montera mallskurna partier helt efter 
takets lutning. Skapa en mjuk design med ett 
eller flera brutna hörn. Absoluta fördelar är 
flexibilitet och passform vid montering med 
denna kvalitetsprodukt.

Innehåll
Sid 2 Inledning
Sid 3-5 Produktspecifikation/Inventering
Sid 6-8 Montering  fasta partier - steg för steg
Sid 9-11 Montering brutet hörn – steg för steg
Sid 12-14 Service/Skötsel & Underhåll

Föreskrifter
Kontakta din Santex återförsäljare om du är 
osäker på något.

Kontrollera leveransen noggrant för att säker-
ställa att inga ingående detaljer eller kompon-
enter saknas eller är skadade. Om skador upp-
täcks, kontakta din Santex återförsäljare.

Om produkten modifieras utan Santex ut-
tryckliga medgivande är tillverkaransvaret 
utan all kraft och verkan. Endast Santex god-
kända reservdelar får användas. 

Produkten är konstruerad för en permanent 
installation. Produkten måste installeras enligt 
instruktionerna i denna manual. Installationen 
måste utföras fackmannamässigt.

OBS! Håll rent från snö utanför rummet intill 
glasen i partierna. Det får inte bli liggande snö 
upp mot glasen.
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Karmytterbredd Karmytterbredd

Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen
Tolerans bredd:
Tolerans höjd:

+0 -5 mm
+5 -5 mm
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Fasta och mallskurna partier
montering se steg 1-11
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Rektangulära Mallskurna
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Fasta partier för brutet hörn
Montering se steg 12-21

Karmytterbredd/höjd = hålmått i stommen
Toleransbredd +0 -5mm
Toleranshöjd             ± 5mm
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Karmytterbredd
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Manual Elegance -Produktspecifikation 
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Manual Elegance - Inventering 
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1.

Monteringsprofiler
Tryck i O-listen (med hjälp av tvålvatten) i spåret på 
monteringsprofilernas baksida. Borra 4,5mm hål i spåret 
på profilen. Borra 50mm från båda ändar och sedan med 
ca 250mm mellanrum längs resten av listen.

50 mm

Borr 4,5mm

O-list

2.

Santex System AB Box 513 301 80 Halmstad Sweden Tel:+46(0)35 172300 Mail: info@santex.se   Art. nr. 000656SE Rev.005 

4.
Golvprofil
Montera O-listen på undersidan av golvprofilen. För 
golvprofilen mot den ena ändtätningen, böj profilen 
något och tryck ner den andra änden. Kontrollera att 
profilen är i våg på både längden och bredden. OBS! 
Golvprofilen får inte luta inåt. Justera i annat fall med 
pallbrickor. Borra och skruva fast profilen.

50 mm
Ca 400mm

Golvprofil

Skruv 4,2x45mm
Borr 4,5mm

O-list

3.
Skruv med

gummitätning

4,2x38mm

Monteringsprofiler
Montera monteringsprofilerna 37mm upp från golvet. 
Profilen ska hamna 3mm ovanpå den undre 
cellgummitätningen och även överlappa upptill. OBS! 
Det är viktigt att listen monteras jämt med stolpens 
utsida. Se bild. Dra inte i skruvarna för hårt.

Utsida

Skruv 
4,2x25mm

Start

Sett uppifrån

Cellgummiplatta 

Kontrollera att underlaget är plant och i våg, samt att 
stolpar är i lod. Justera vid behov mot fasad.

OBS! Santex stomme: Cellgummiplattorna är 
förmonterade i stolparna.  Medföljande svarta 
cellgummiplattor skall ej monteras.

OBS! Egentillverkad stomme: Montera cellgummi-
plattorna som finns i tillbehörspåsen. 
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6.
Montera partierna
Ställ partiet eller partierna på plats. Det är viktigt att 
partiet hamnar längst bak på golvprofilen. Fördela 
partiet/partierna i sidled så att det är lika mycket 
mellanrum överallt.

>

7.

Dekorprofil
utsida

8.

Montera 
monteringsprofilerna 
mellan stolpe och 
vägg.

Monterings-
profil

Skruva i 4,2x11mm 
skruvarna i de för-
borrade hålen.
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5.
Topprofil
Tryck i O-listen (med hjälp 
av tvålvatten) i spåret på 
topprofilens översida. 
Borra hålen med 4,5mm 
borr i spåret i topprofilen.
Montera sedan topprofilen 
jämt med 
monteringsprofilens insida 
och skruva i skruvarna.

Borr
4,5mm.

Skruv
4,2x25mm

Ändtätning

Monteringsprofil

O-list

Manual Elegance Fasta partier - Montering

Montera partierna
Tryck upp utsidans dekorprofil under dropplisten på 
topprofilen och mellan stolpen och partiet. Partierna 
skruvas samman inifrån. Se nästa steg.

Monteringsprofilen är försedd med ett ”jack” 
nederst, som ska föras så långt ner så att ”jacket” 
lägger sig över golvprofilen. På detta vis låses 
partiet fast mot golvprofilen. 

Monteringsprofiler
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11.
Golvprofil
Borra 3st 3mm hål genom golvprofilen och partiet. 
Borra i linjen på profilen. Skruva sedan fast partiet i 
profilen med 3,5x9,5mm skruv.

Vädringslucka

Skruva i handtagen i de förborrade hålen på vädrings-
luckans insida. Handtagen skall peka mot varandra.

Skruv
3,5x9,5mm

Borr
3,0mm
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12.
Handtag

Om grunden
fortsätter utanför
rummet ska den ha
en nivåskillnad.

10. Snäpp dit insidans dekorprofiler. 
Om profilen är för lång, kapa den 
till rätt längd. Profilens längd = 
karmytterhöjd.

Tips!
Använd gummiklubba eller 
hammare med träkloss, börja i 
ovankant med att knacka in 
profilen och gå nedåt.

Dekorprofil
insida

Manual Elegance Fasta partier - Montering

Insida

Utsida

I skarven mellan två 
partier monteras även 
där en monteringsprofil
Även denna monteras 
inifrån.

9.
Monteringsprofiler Dekorprofiler
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13.
Start Brutet hörn

Montera sidoprofilen med O-listtätningen. Tryck O-listtätningen på 
plats med hjälp av tvålvatten. Justerkapa profilen vid behov. 
Profilen monteras 8mm in från utsida stolpe, använd med-
levererad plastbricka som måttdistans.

4,2 x 25mm

4,5mm
Ca: 400mm

50mm

8mm

14.
Sidoprofil

Kontrollera att underlaget är plant och i våg samt 
att stolpar och fasad är i lod.

15.
Gummiplatta

Montera cellgummiplattan 72 x 28 x 5mm

16.
Golvprofil

Montera golvprofil med O-listtätning. 
Placera golvprofilen mot sidoprofilens 
inre fläns och skruva fast.

4,2 x 45mm

5mm
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Manual Elegance Brutet hörn - Montering
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18.17.
Överprofil

Montera överprofilen med O-listtätning. Profilen 
monteras likt golvprofilen mot sidoprofilens flänsar.

Montera partierna
Ställ partiet eller partierna på plats. Det är viktigt att 
partiet hamnar längst bak på golvprofilen. Fördela 
partiet/partierna i sidled så att det är lika mycket 
mellanrum överallt.

>

19.
Montering partier

När partierna är centrerade, fixera partiet/partierna och 
mät ut 11,5mm, borra och skruva  fast med 400mm 
avstånd, längs hela öppningen. OBS! Skruv 3,5 x 9,5mm. 

Utsidans dekorprofil monteras i de båda 45 ° hörnen. 
Tryck upp profilen under överprofilens droppkant. Tryck 
profilen på plats.

C
a:

40
0m

m 3,5 x 9,5mm

3mm

11,5
mm

20.
Dekorprofiler
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Manual Elegance Brutet hörn - Montering
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21. 22.
Golvprofil
Borra 3st 3mm hål genom golvprofilen och partiet. Borra i
linjen på profilen. Skruva sedan fast partiet i profilen med
3,5x9,5mm skruv.

Vädringslucka

Skruva i handtagen i de förborrade hålen på vädringsluckans
insida. Handtagen skall peka mot varandra.

Skruv
3,5x9,5mm

Borr
3,0mm

Handtag
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Manual Elegance Brutet hörn - Montering
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Rengöring & Underhåll

Aluminiumprofilernas ytbehandling, glas och komponenter är av högsta kvalitet. Det rekommenderas dock att man 
utför en kontinuerlig  rengöring och underhåll för att minimera risken för skador. 
Om montaget sker innan byggtidens slut måste produkten skyddas. Cementstänk, smärgelspån, syror, frätande 
ämnen, tejprester, etc. kan skada glas och lackerade ytor.

Utvändigt/Aluminium
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa på målade ytor. Mindre skador tvättas med målartvätt, slipas med fint sandpapper och 
målas med färg typ Plomb Plåtfärg eller liknande. Färgkoden (RAL) finns angivet på orderbekräftelsen. Kontrollera 
tätningar, skarvar och infästningar. Dra åt skruvar så att de sluter tätt runt lister och tätningar.  

Utvändigt/Trä
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa på målade ytor. Laserade ytor kontrolleras och eventuella sprickbildningar rengörs  och 
tätas med fogmassa. Hela ytan stryks upprepade gånger med lasyr. Täckmålade ytor kontrolleras och eventuella 
sprickbildningar rengörs och tätas med fogmassa. Hela ytan stryks upprepade gånger med täckfärg. Väderutsatt trä 
skall ommålas vid behov under garantitiden. Utsidan på trä/stommen skall ses över och underhållas kontinuerligt. Vi 
följer föreskrifterna från Svenskt Trä, ”Drift och underhåll av limträ” och ”Hantera limträ rätt”.

Utvändigt/Kanalplast
Rengörs i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Använd endast 
rengöringsmedel typ grönsåpa. Gå ej på tak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Avlägsna snö, drivor, etc. som kan 
bildas på tak, mot fasad, etc.

Utvändigt/Glas
Avtorkas i samband med fönsterputsning. Kontinuerlig översyn och rengöring av nedfall, alger, sot och snö. I 
väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Stålskrapor får EJ 
användas på glas vid rengöring/putsning. Använd endast rengöringsmedel typ grönsåpa . Använd ej maskiner som 
tvättar med ånga eller höga tryck på produkten. Avlägsna snö, drivor, etc. som kan bildas på tak, mot fasad, etc.
Gå ej på tak utan att skydda och tryckavlasta ytorna. Vi följer Svenska Planglasföreningens föreskrifter gällande glas. 

Tätningslister
Rengörs och kontrolleras kontinuerligt. Skadade lister och tätningar byts ut. Lister och tätningar får EJ övermålas och 
starka  kemikalier får EJ användas. Lister och tätningar smörjs med silikonolja.

Beslag
Skenor, gångjärn, hjul och låshus skall rengöras, justeras och smörjas kontinuerligt. I väderutsatt klimat, havsnära miljö 
och nedfall från träd skall rengöring ske med täta mellanrum. Glidskenor och hjul smörjs med silikonolja. 

Invändigt/Trä
Rengörs med mild tvållösning, avtorkas noga. Torrsprickor i trä kan uppstå  om det inte underhålls med olja, etc. Vi 
följer föreskrifterna från Svenskt Trä, ”Drift och underhåll av limträ” och ”Hantera limträ rätt”.
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Rengöring & Underhåll

Markiser/Solskydd
Montage och infästning i bärande stomme eller aluminiumbeklädnad får endast ske efter Santex instruktioner. Profiler 
och skenor rengörs i samband med fönsterputsning. I väderutsatt klimat, havsnära miljö och nedfall från träd skall 
rengöring ske med täta mellanrum. Väv rengörs med mild tvållösning och ljummet vatten. Efterskölj rikligt med vatten. 
Tänk på att ventilationen skall vara god vid användning av invändiga solskydd. Ojämn temperatur eller mörka färger 
nära glaset kan orsaka sprickbildning. 

Kondens
Oavsett om man väljer enkelglas, energiglas, isolerglas, oisolerade eller avisolerade profiler så kan kondens bildas på 
glas och profilerna. Kondens beror på att kalla ytor och kall luft ”bär” fukt sämre än varma ytor och varm luft. I vissa 
fall kan kondens vara en engångsföreteelse i andra fall bero på mer långvariga fuktproblem. Återkommande invändig 
kondens är ofta tecken på dålig ventilation, vilket alltid måste åtgärdas för att undvika ohälsa och skador på byggnad 
och inventarier.  

Vi har nedan listat upp de vanligaste problemen och förslag till åtgärder.

Fukt från huset
När man öppnar altandörren strömmar varm, fuktig luft ut i uterummet eller vinterträdgården. Om luften därute är 
kallare kommer fukten att kondensera på de kallaste ytorna. Åtgärd: Ventilera/vädra.

Fukt från människor
Människor avger mycket fukt och många människor I ett utrymme kan ge upphov till imma på glas och profiler. Åtgärd: 
Ventilera/vädra.

Fukt från växter
Växter avger mycket fukt och om man vill ha mycket växter i sitt uterum eller vinterträdgård så kan kondens och imma 
bildas. Åtgärd: Mekanisk ventilation med t ex en ventilationsfläkt eller dyl.

Ogynnsamt väder
Om det kommer mycket nederbörd under en kort period samtidigt som temperaturen snabbt faller så bildas vanligtvis 
imma och kondens på glas och profiler. Åtgärd: Ingen åtgärd behövs. Det är dock viktigt med bra ventilation.

Markfukt
Om man har ett öppet träbjälklag och fuktig terräng kan markfukten tränga upp i uterummet, även om grunden är 
isolerad. Åtgärd: Makadam eller sand under bjälklaget minskar fuktrisken. Under bjälklaget ska man dessutom lägga en 
plastfolie som fuktspärr.

Fukt från betongplatta
Det tar väldigt lång tid för en nyanlagd betongplatta att torka ut ordentligt, mellan 1-2 år beroende på yttre 
omständigheter. Under den tiden avger plattan fukt som kan ge imma och kondens. Åtgärd: Ventilera ut fukten och 
värm upp rummet när det är kallt, detta för att påskynda uttorkningen. Täck inte över betonggolvet med klinkers eller 
mattor för då stannar fukten kvar mycket längre.
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Rengöring & Underhåll

Kondens:

Gasolspis.
Vid förbränning av gasol bildas koldioxid och vattenånga. Denna vattenånga kommer att kondensera på ytor som är 
kallare än omgivningstemperaturen, t ex glasrutor och aluminiumprofiler. Vi rekommenderar därför ett annat val av 
värmekälla.

Pool/bubbelbad/fontäner etc.
Öppna vattenkällor i uterummet eller vinterträdgården gör så att lufttuktigheten stiger. Fukten kommer att 
kondensera på ytor som är kallare än omgivningstemperaturen, t ex glasrutor och aluminiumprofiler. Vi avråder därför 
att man placerar öppna vattenkällor i uterummet utan en fullgod ventilation.

Utvändig kondens
På glas med bra U-värden kan det, under speciella omständigheter, bildas kondens och imma på utsidan. Vid vindstilla 
och klart väder kan glaset förlora så mycket värde genom utstrålning mot himlen, att den till och med får lägre 
temperatur än utomhusluften. Om luftfuktigheten samtidigt är hög kan det bildas  kondens. Åtgärd: Ingen åtgärd 
behövs. Kondensen försvinner när solen värmer luften. Utvändig kondens på ett glas är alltså inte ett tecken på att 
något är fel, utan är ett fysiskt bevis på att glaset isolerar extremt väl.

Ventilation och luftgenomströmning
Luftens fuktighet kan också kondensera på glas som avskärmas från den varma rumsluften. Täta gardiner, fönster-
bänkar, soffor eller annat som placeras nära glaset blockerar luftgenomströmningen. Att sänka innetemperaturen på 
natten kan också ge upphov till kondens på glas. Man får väga energibesparingen mot olägenheten att ha immiga 
fönster på morgonen.

Snö:
Santexprodukten anpassas efter den lokala snözonen. Vid mycket snö på taket i kombination med minusgrader ute, så 
kan det inträffa att det naturliga värmegenomsläppet genom plast- eller glastaket gör så att snön smälter. När sedan 
smältvattnet kommer utanför den uppvärmda zonen, fryser det i takets framkant samt i hängrännan. För att minimera 
risken att smältvatten fryser i hängrännan eller tränger in i rummet, bör man alltid se till att taket är skottat och 
rengjort från is och istappar. Värmekabel i hängrännan är viktigt vid montage i en snörik miljö. 


