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Lumon balkonginglasning 

Frågor och svar 

1. Bruksanvisning

Läs bruksanvisningen noggrant. Där finns svar på de flesta frågor.

2. Glaset går inte att öppna eller kärvar

Om du inte kan få upp det första glaset, kan man skjuta det andra glaset så att öppningen mellan glasen blir större. 
Första öppningen skall gärna vara över 3mm för att underlätta öppnandet. Öppna sedan glaset enligt 
bruksanvisningen. 

Om flera glas inte går att öppna, försäkra att glaset är ordentligt tryckt mot föregående innan öppnandet 

3. Täthet och ventilation

a) täthet: En inglasad balkong är ett oisolerat, ventilerat och kallt utrymme. P.g.a. detta får man inte göra
inglasningen för tät. I samband med regn eller snöfall kan mindre mängder vatten och snö tränga in på balkongen
trots inglasningen. lnglasningen skall inte betraktas som vattentät.

b) ventilation: Ventilation sker genom 1-3mm breda springor mellan glasen. Öppningsglaset kan man lämna på 
låst vädringsläge. Viktig: inglasningen får inte göras för tät. Utebliven ventilation kan i längden orsaka fuktproblem
för den inglasade balkongen.

c) luftspalt bildas mellan tak och övre profil p.g.a. att balkongplattor oftast lutar något. Tätningslist på insidan täcker
öppningen.

4. lnglasningen låter

Balkonginglasningen liksom alla byggmaterial reagerar på värmeväxling. Ljudet uppkommer när aluminiumprofiler 
växer eller krymper. Balkonginglasningar är konstruerade för värmeväxlingar och är säkra. 

5. Figurer, ränder och spår som syns på glasytan

Under olika skeden i tillverkning, till exempel härdning, kan mönster uppkomma, som syns när glasytan är immig. 
Detta är helt naturligt. Kontroll av mönster utförs från 2 meters avstånd i normala ljusförhållanden. Kontroll sker 
enligt glasföreningens kvalitetskrav. 

6. Böjning av glas

Härdning ger glaset en liten böjning. Max böjning på 1 m släcka får vara 2mm.

7. Kan man använda vilken silikonspray som helst för smörjning av plastdetaljer, gångjärn och profiler?

Vanlig silikon olja och - spray är lämpliga. Smörjning rekommenderas ett par gånger om året för att säkra lätt 
funktion. Observera att silikonolja och - spray inte får användas om glas är av självrengörande Pilkington Activ 
glas. Då används teflonspray. 

Spår av packning samt montering rengörs med vanliga glasputsmedel. Se rengörings anvisningar. 

8. Tvätt och underhåll

Öppna alla glasen. Tvätta det yttersta glaset på utsidan. Stäng den tvättade och tvätta nästa på utsidan o.s.v. 
Tvätta alla glas inifrån när samtliga är stängda. Aluminium delarna tvättas med en våt trasa, använd hemmets 
rengöringsmedel. När vanliga rengöringsmedel fungerar inte kan man tvätta glasytan med medel för keramisk spis. 
Smörja in plastdetaljer med silikon olja 1-2 gånger om året. 
OBS! Vid rengöring skall man undvika repa på ytan. 
OBS! Det är förbjudet att limma på glasytan. 
OBS! Vid nybyggnad det är viktigt att tvätta glasen ofta att dam från betongen inte kan suga in i glas 
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