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Montagevejledning 

Udmåling af dybde og afsætning af mål samt skæring og montering af ende luk. 
 

 
 
 

 

• Mål fra vinduesnot til forkant af facadeisolering. 
• Afsæt mål på SmartSILL profilet fra profilfront og streg for skæring afsættes vinkelret på profilkant. 
• SmartSill skæres på afsatte streg. (vinkelsliber anbefales)  
• Afrensning af restplast ved profilkant. (Hobbykniv anbefales, eller andet skærer redskab)  
• Montage af den inkluderede prop, udføres med Bostik Superlim 1. 

 
 
 
 

Udmåling og udskæring af facade isolering 
 

 

• Mål fra drypkant til forkant af facadeisoleringen. (som vist på første billede punkt 1) 
• Afsæt mål på profilkant fra profilfront, herfra måles der lodret op til overkant af profilkrop og mål derefter totalhøjde 

på profilkroppen. (Målet er variabelt, og afhængig af målet fra drypkant til forkant af facadeisoleringen) 
• Målet af profilkrop, afsættes ved at måle fra underkant af vindue, og opad.  
• Mål markeres på isolering og streg føres ud via vaterpas. Profilfront markeres, profilfront måler altid 50 mm i 

bredden og 70 mm i højden. 
• Isolering udskæres i bundfalds. Der skæres med 7° ,15° eller 20° hældning i bundfalds isoleringen i forhold til profil- 

og sålbænksvalg. 
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Montage af SmartSILL profil i facadeisoleringssystemet 
 

 
 
 

 

• Sålbænk og SmartSILL profilet prøvemonteres i fals. 
• Vedhæftning af SmartSILL profiler udføres i samme arbejdsgang som vedhæftning af hjørneprofiler til vinduesfalse. 
• Facadepudssystemet kan nu påføres. Følg leverandørens anvisninger. 

 
 
 

 

Fastgørelse og afslutning af SmartSILL profil 

 

 
 
 

 

• Profilkanal renses. 
• Sålbænk monteres i bundfalsen. Det er muligt at monterer sålbænken før slutpuds påføres. Følg leverandørens 

anvisninger. 
• Bagstop monteres mellem profilkanal og sålbænk og der afsluttes med silikonefuge. 
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