UNILITE KARME

Til isolering anvendes højisolerende materiale.
Karmene leveres som standard ubehandlet, men
overfladebehandling kan tilvælges mod merpris.

Unilites karme leveres som standard i massivt træ,
men fås også i isoleret krydsfiner. Karme leveres i
spring på 11 cm, og enten som faste eller oplukkelige.
Vores massive trækarme fremstilles af profileret 44
mm fyr/gran. Karmene skrues eller skydes sammen,
afhængigt af om de leveres samlet eller modulopbygget. Isolerede karme leveres i 44 eller 62 mm,
udvendigt og indvendigt beklædt med krydsfiner.

Massiv karm anvendes hvor der ikke er krav til U-værdi. Isoleret karm anvendes ved krav til U-værdi efter
BR15mm eller bedre.
Isoleret karm anvendes ved krav til U-værdi efter
BR15mm eller bedre.

Form

Opluk

Kvadratisk eller rektangulær.

Leveres som fast eller oplukkelig til enten komfort- eller brandventilation.

Lys
Kombineres med alle typer for Unilite ovenlys
efter ønsker.

Lag
44 mm massiv karm eller 44/62 mm isoleret
karm.

Størrelser
Udføres på standardmål.
Karme måles som standard efter indvendigt
lysmål. Ved udvendigt mål på karmen tillægges
der til lysmålet 88 mm for 44 mm karm og 124
mm for 62 mm karm. Bemærk: Ved 62 mm karm
på akrylovenlys mindskes lysmålet med 36 mm.
Kontakt Unilite for yderligere information, hvis du
ønsker karme på specialmål.

Ved oplukkeligt akrylovenlys skal der monteres
5 cm oplukkelig overramme med hængsler.

Tilbehør
Fås med eller uden hængsler til opluk.

Montering og inddækning
Der henvises til TOR-anvisning 23.
Det flotteste og mest holdbare resultat opnås ved
at beskytte karmen imod vejr og vind inden permanent inddækning. Især isolerede karme er følsomme over for vandpåvirkninger.
På grund af karmenes udvendige papstopkant og
hængslernes udformning kan papinddækning udføres uden at skære i pappet. Derved minimeres
risikoen for utætheder.

Rengøring
Kræver ingen udvendig rengøring. Ubehandlede indvendige karme børstes let eller tørres af med tør klud. Ved
malet overflade kan karmen afvaskes med sæbe, varmt vand og en opvredet klud minimum 2 gange om året.
Ved fedtet snavs kan der i mindre grad tilsættes soda. Anvend aldrig organiske opløsningsmidler.

Vedligehold
Karme bør efter montering overfladebehandles med egnet plejeprodukt.
Det anbefales at foretage en årlig gennemgang/kontrol af ovenlyset.
Bevægelige dele kan justeres i beslag og glidefunktion – disse bør holdes let indsmurte for at undgå, at de
sætter sig fast. Tjek, at åbningsbare rammer kører korrekt. Skruer til beslag kontrolleres for fastspænding.
Kontroller, at butylbånd og tætningslister er intakte, og at alu-lister sidder korrekt. Gummi- og tætnings
lister vedligeholdes med silikonebaseret olie.

STANDARDMÅL
Indv. karmmål
lysmål cm
52 x 52
60 x 60
60 x 90
60 x 120
75 x 75
85 x 85
88 x 193
100 x 100
100 x 200
120 x 120
120 x 240

Udv. karmmål
44 mm massiv
61 x 61
69 x 69
69 x 99
69 x 129
84 x 84
94 x 94
97 x 202
109 x 109
109 x 209
129 x 129
129 x 249

Kontakt Unilite
Unilite A/S
Snæbumvej 26
9500 Hobro

Tlf.: 76 75 26 00
info@unilite.dk
www.unilite.dk

Udv. karmmål
44 mm iso-karm
61 x 61
69 x 69
69 x 99
69 x 129
84 x 84
94 x 94
97 x 202
109 x 109
109 x 209
129 x 129
129 x 249

Udv. karmmål
62 mm iso-karm
64,4 x 64,4
72,4 x 72,4
72,4 x 102,4
72,4 x 129
87,4 x 87,4
97,4 x 97,4
100,4 x 205,4
112,4 x 112,4
112,4 x 212,4
132,4 x 132,4
132,4 x 261,4

Lysareal
m2
0,27
0,36
0,54
0,72
0,56
0,72
1,70
1,00
2,00
1,44
2,88

