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 UNILITE Acryl Ovenlys 
Drift og vedligehold 

Produktbeskrivelse: 
Unilite acryl ovenlys, hvælvede, pyramide eller rytterformede, er fremstillet af 2 - 3 eller 4 -lags acryl af typen 
polymethyl methacrylate (PMMA), som er en thermoplastisk, vejrbetandigt materiale. Der er iblandet UV-absorber, 
som hindrer næsten alle ultraviolette stråler i at trænge igennem ovenlyset. Acrylskallerne er indfattet i ekstruderede 
aluminiumprofiler incl. tætningsbånd der fungerer som tætning mellem ovenlys og karm og samtidig bryder den kulde-
broen. Tilsammen udgør ovennævnte en enhed.  
Standardfarve: Glasklar eller opal, andre farver kan leveres på bestilling. 
Tilhørende standard 44 mm trækarm eller 62 mm isoleret krydsfiner karm, leveres i spring på 10 cm, og kan være 
enten faste eller oplukkelige. Den udvendige udformning med papstopkant, og den specielle udformning af 
hængslerne gør, at der kan udføres en korrekt papinddækning uden at skulle skære pappen, hvilket minimerer 
risikoen for utætheder. Karme og rammer bør snarest mulig efter montagen behandles med en egnet overflade- 
behandling.  
 

Anvendelsesområde: 
Unilite acryl ovenlys anvendes i lokaler med normal fugtighed (tørre rum). 
Til private boliger, anbefales vores combilys. 
 

Oplukkelige ovenlys: 
Alle acryl ovenlysene op til 1,2x2,4m kan leveres som oplukkelige til enten komfort- eller brandventilation. 
Se brochure eller kontakt Unilite for nærmere information. 
 

Montering og inddækning: 
Der henvises til TOR´s anvisning nr. 23. 
Beskyttelsesfilmen på oversiden af kuplerne skal fjernes umiddelbart efter montage af ovenlyset. 
 

Rengøring: 
Foregår ved afvaskning med sæbe, varmt vand og blød klud. Ved fedtet snavs kan der tilsættes soda. 
Organiske opløsningsmidler må aldrig anvendes. Rengøring bør foretages mindst 2 gange pr. år 
Ovenlysene bør afdækkes, såfremt der sprøjtemales i nærheden.  
 

Vedligehold: 
Jævnlig kontrol og justering bør foretages af hensyn til forsat god funktion og lang levetid. Bevægelige dele i beslag 
og glidefunktion skal holdes let indsmurte, således at de ikke sætter sig fast. Skruer til beslag skal kontrolleres for 
fastspænding, og der kontrolleres at butylbånd samt tætningslister er intakte, at åbningsbare rammer kører korrekt, og 
at alu-lister sidder korrekt. Ovenlys bør kontrolleres mindst 1. gang pr. år. 
 


