
1. Monteringen påbegyndes midt på rammen vandret 
foroven. Q-Lon listens indnotningsfod presses ned i ram-
mens notspor. Listen monteres i rammens notspor med 
ilægningsrullen ved at presse hjulet mod tætningslistens 
ryg.

Q-Lon tætningsliste

Q-Lon tætningslisten til vinduer og døre, som imødekom-
mer alle tænkelige krav til den perfekte og langtidshold-
bare tætning.

Q-Lon skal hverken svejses eller limes i hjørnesamlingerne 
men klippes i gering med specialtang. Listen består af 
en hård kerne pålagt højelastisk PU-skum med en glat, 
smudsafvisende og meget slidstærk PE-folie.

2. Ca. 15 cm fra rammens hjørne afbrydes ilægningen af 
tætningslisten for at lette udklipningen til hjørnet. Udklip-
ningen foretages med en Q-Lon tang.

3. Efter at have lagt Q-Lon tangens land, 90º mod overfal-
sen klippes en 90º gering i tætningslistens montagedel.
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4. Profilet monteres ubrudt om hjørnet. Svejsning eller 
limning er ikke nødvendig.

5. Stødsamlingen på rammens øverste, vandrette stykke 
udføres med Q-Lon tangen. Tangens ”skæve land” holdes 
mod enden af Q-Lon listen. Tangen udmåler selv afstan-
den til afklipningen.
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Q-Lon-tang

 

Nylonrulle til  
Q-Lon-tang 

Anslagsplade til  
Q-Lon-tang 

Kniv til Q-Lon-tang

1 stk.

1 stk. 

 
1 stk. 

10 stk.

 • Geringstangen sikrer 
perfekte hjørnesam-
linger

 • Tilbehør til tang

Tilbehør til Q-Lon
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