MEET- EN MONTAGE INSTRUCTIE KUNSTSTOF KOZIJNEN
Inmeten horizontaal:
Het inmeten moet altijd van de buitenzijde geschieden. De maat wordt genomen tussen de
twee muren. Van deze maat wordt 1 centimeter afgetrokken om de isolatie (PUR) ruimte te
geven en tevens voor de bevestigingsbeugels, die aan de zijkant in het kozijn worden
geklemd.
Inmeten verticaal:
Inmeting is afhankelijk van eventuele raamdorpel tegels. Indien de tegels er nog goed uitzien
kunt u besluiten het nieuwe kozijn op de bestaande tegels te plaatsen. Hier meet u vanaf de
rollaag boven het oude kozijn tot op de tegels en ook hier wordt de maat met 2 centimeter
verminderd.
Mocht u besluiten om nieuwe raamdorpel tegels te plaatsen dan moet u daarvoor de dikte van
een steen plus een voegafstand ruimte houden.
DEMONTAGE:
 Verwijder de glaslatten van het raam
 Verwijder het glas
 Zaag het staande profiel van het kozijn door midden op ongeveer 30 centimeter uit de
hoek en doe dat 10 cm hoger nog eens. Sla met een hamer en een beitel deze 10 cm er
uit. Nu is er ruimte om met een koevoet het bovendeel van het kozijn los te breken.
 Let op de plekken, waar eventueel spouwankers kunnen zitten. Zaag deze
spouwankers door met een metaalblad in de reciproke zaag.
 Verwijder uitstekende spijkers en kozijnankers en maak de spouw ruimte vrij van
afval.
 Maak de spouw dicht met de oude spouwlat of een op maat gezaagde lat en bevestig
deze met PUR
Afdichting van de spouw heeft tot doel het in te brengen PUR schuim tegen te houden.
 Slijp eventuele uitstekende stenen weg en controleer met een maatlat van dezelfde
lengte als het nieuwe kozijn of er ruimte voldoende is om het kozijn te plaatsen.
 U heeft nu nog de kans eventuele verfresten op de kopse kant van de stenen weg te
slijpen.
 Breng het nieuwe kozijn de kamer in en kijk voordien goed, wat de buitenzijde is.
(glaslatten zitten altijd aan de binnenzijde)
 Eventuele draai-kiepramen kunnen gemakkelijk verwijderd worden door de bovenste
scharnierpen er uit te tikken. Zet voordien de hendel in de kiepstand en til de
bovenzijde van het raam iets naar voren, zodat er een lat tussen gelegd kan worden.
Aan de onderzijde is met een kruiskopschroef het scharnier vastgezet op de stalen pen.
Schroef deze los en til het raam voorzichtig uit zijn scharnieren. Terug plaatsen van
het raam geschiedt in omgekeerde volgorde.
 Sla de bevestigingsbeugels in de doorvoor bestemde gleuven aan de zijkanten van het
kozijn. De beugels moeten om de 50 cm worden aangebracht. Soms moet de beugel
met een waterpomptang iets dichtgeknepen worden
 Breng met voldoende mensen het kozijn in en breng met stellatten het kozijn op de
juiste positie.

 Het kozijn is 71 mm breed en u kunt het beste het kozijn op ongeveer 4,5 cm van de
kopse kant plaatsen; daarmee wordt een spouw van 5 cm deels overbrugd.
 Controleer met een waterpas of het kozijn horizontaal en verticaal staat en controleer
of de ruimte tussen kozijn en muur overal voldoende is om er PUR tussen te spuiten.
 Bevestig de beugels op de kopse kant van de binnenmuur. Boor voorzichtig in het
midden van de steen en zorg dat het boorgat voldoende groot is om plug en schroef de
steen niet te laten barsten. Aanbevolen wordt te boren met 10 mm zonder slagboor en
een telefoonbout te gebruiken van 6 mm dik en 60 mm lang. Begin aan de onderzijde
met vastmaken en controleer regelmatig of alles nog recht staat.
 Ook aan de boven- en onderzijde van het kozijn worden de beugels aangebracht.
Indien het kozijn op de oude raamdorpel tegels wordt geplaatst is het aan de
onderzijde niet nodig.
 Breng op de kopse kant van de buitenmuur een brede plakstrook aan om de stenen te
beschermen tegel de PUR.
 Spuit PUR in de naden tussen muur en kozijnen en wel van binnen naar buiten. Oefen
even met een klein stukje om te leren hoe de PUR expandeert. Het is zonde om
achteraf veel te veel PUR gespoten te hebben. Maak de buis volledig op; bewaren is in
de regel niet mogelijk.
 Controleer aan de buitenkant of de PUR voldoende is doorgedrongen en corrigeer
eventueel van de buitenkant.
 Laat de PUR zeker 4 uur uitharden en bij koud weer zelfs 8 uur.
 Snij de restant na uitharding weg en zorg er voor dat aan de buitenzijde de PUR laag
iets terug ligt van het kozijn. Deze ruimte moet worden afgekit met een goede kit
 Verwijder de plakstroken van de kopse kanten.
 Breng eventueel de draai-kiepramen in.
 Aan de binnenzijde wordt de ruimte tussen muur en kozijn afgewerkt met een
stuclaag. Deze moet zo ruim worden opgezet, dat de koppen van de telefoonbouten
voldoende bedekt zijn.
 Verwijder de beschermingsfolie van het kozijn en reinig het geheel met een lauwe
sopje. PUR resten kunnen met wasbenzine worden verwijderd. Gebruik geen
scherpere middelen !!!.
 Breng de mee geleverde grendel, afdekkapjes en andere accessoires aan.
 Het kunststof blijf mooier, wanneer er eens per jaar een vochtige lap met een olie
(b.v.Olijfolie of slaolie) over uit gewreven wordt.
 EN NU ‘GENIET’ van uw nieuw kozijn.
 En vergeet niet een digitale foto te maken van uw kunstwerk en deze op te sturen aan
kskestinia@planet.nl

PS: Als aan de hierboven beschreven werkinstructie iets niet duidelijk is, of u twijfelt over
iets, of u heeft andere vragen, modder dan niet verder maar bel ons op:
072-5070839 of 06-51293715.
Groeten,
Geert Kreeftenberg,
KunstStofKozijnen ‘ESTONIA’
ALKMAAR

