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Inden du begynder
Når det kommer til undertaget, skal udluftning og afvanding omkring ovenlysvinduer ske i henhold til gældende regler 
og normer.

Sabetoflex tilbyder brugsvejledninger på de enkelte produkter.

Produkter i AB Byggeprofilers tætningskit

SabetoFIX
montagelim

Butylbånd SabetoFLEX

Nyttige produkter til montering af ovenlysvinduer

Boremaskine Falstang Pladesaks Hammer Papsøm

Nedstryger Fugepind Sprit til affedtning

Inddækninger

Vinkler leveres separat og skal tildannes på pladsen.

300 cm

15 cm

6 
cm



Vejledning
NB! Der skal affedtes med sprit inden der lægges nogen former for klister (SabetoFLEX, SabetoFIX, butylbånd o.lign.).
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1

Klip og buk inddækningen ved hjælp af en pladesaks og eventuelt en falstang.

Inddækningens lodrette stykke (6 cm) bukkes minimum 5 cm baglæns, så den passer til vinduets sider.

Forbor små huller i den lodrette flange (6 cm) og fastgør den med papsøm ind i vinduet.
FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

15 cm

min. 5 cm

15 cm

min. 5 cm

FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

2

Klip en ny inddækning til, så den i alt er 30 cm længere end længden på vinduet.

”Bunden” af inddækningen (15 cm) klippes skrå som vist på ovenstående illustration.

Forbor små huller i den lodrette flange (6 cm) til papsøm.

Inddækningen, der før blev monteret under vinduet, affedtes med sprit, hvorefter der lægges en stribe SabetoFIX. Striben med 
SabetoFIX skal ligge under den skrå kant på den inddækning, som skal monteres langs siden på vinduet.

Ydermere lægges der en stribe SabetoFIX på den lodrette del af inddækningen.

FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

15 cm

15 cm

6 cm

FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

3

Monter inddækningen oven på den påførte SabetoFIX og søm den fast til vinduet.

Sæt eventuelt et papsøm i lægterne langs kanten af inddækningen for at fiksere den.FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:



4

Samme fremgangsmetode som trin 2 + 3 udføres på modsatte side af vinduet.
FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

5

Toppen af sideinddækningen affedtes, hvorefter en streg SabetoFIX lægges på skrå – det samme gøres på den lodrette del til den 
ovenfra kommende inddækning.

OBS! Læg først SabetoFIX’en når topinddækningen er klippet til (se trin 6), da den hærder hurtigt op.

FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

6

Klip og buk topinddækningen på samme måde som bundinddækningen (se trin 1) og forbor huller til papsøm.

Sæt eventuelt et papsøm i hver ende af inddækningen for at fiksere den.
FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

7

1) Mål og klip pladen ud ved hjælp af en nedstryger og en pladesaks.

2) Klip pladen, så den slutter ½ cm fra vinduets langside og 3 cm fra bunden af vinduet.

3) I toppen skal pladen slutte 5 cm fra vinduestoppen.

½ cm

3 cm
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FARVER: 
Træ: Metal: Lim:Vindue:

FARVER: 
Træ: Metal:Lim: Vindue:

FARVER: 
Træ: Metal:Lim: Vindue:

5 cm

1 2 3



8

Klip alle fals-ender over og under vinduet skrå ved hjælp af pladesaksen.

9

Affedt og monter herefter butylbåndet langs alle yderkanter af inddækningerne.

Cirka 2 cm fra butylbåndet affedtes der, hvorefter der lægges en tyk streg SabetoFIX.

Læg ikke mere SabetoFIX end det pladen kan dække, idet det hærder hurtigt op.

Monter herefter pladen og skru den fast til lægten, der ligger under vinklen.

10

Affedt og læg herefter næste streg SabetoFIX under den næste pladerække og monter herefter pladerne.

Fremgangen følges hele vejen rundt.

11

Start eventuelt i toppen med at affedte og herefter lægge SabetoFIX sådan, at det dækker overgangen mellem pladen og 
inddækningen.

Fyld desuden falstoppene helt op, så vand og skidt ikke kan trænge ind.

Husk at glitte.

4 | Montageanvisning   ·   Ovenlysvinduer



12

Langs siderne på vinduet lægges der eventuelt en streg malertape på ½ cm fra overgangen mellem plade og inddækning. Dette 
hjælper med at lægge den pæneste og skarpeste streg SabetoFIX.

Over overgangen mellem plade og inddækning affedtes der, hvorefter der lægges en streg SabetoFIX.

Husk at fjerne malertapen straks efter, at du har glittet.

13

Bunden laves på samme måde som siderne (trin 11 + 12).

Husk at fylde falstoppene helt op samt straks fjerne malertapen, når du har glittet.

Monter herefter kapslerne til ovenlysvinduet.

14

Den ”bare” kant i toppen af ovenlysvinduet affedtes og beklædes med en strimmel SabetoFLEX (inkluderet i tætningskittet, der 
følger med et standard ovenlysvindue).

Affedt og læg den ene side af strimlen hen over den nedefrakommende vinduesinddækning og buk den hen over kanten af 
vinduets topkapsel. I hjørnet laves der et lille klip i den del af SabetoFLEX’en, der går op over vinklen, så den kan bukkes pænt ned 
over kanten af vinduet.

15
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Inddækning af ovenlysvinduet er nu færdigt.



www.abbyggeprofiler.dk

Virkelyst 11, 9400 Nørresundby

Telefon: 9810 1111

Mail: info@abbyggeprofiler.dk

Oplysningerne i denne tryksag er gældende på tidspunktet for offentliggørelse og har til formål at give en generel orientering om anvendelse af produktet. 

Der tages forbehold for ændringer som følge af løbende produktudvikling samt produktændringer i løbet af året. De anførte oplysninger og data må ikke 
opfattes som garantier uden specifik skriftlig bekræftelse.


