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Adjufix
Systemet för smartare
fönster- & dörrmontage

FÄSTSKRUV TILLBEHÖR

VERKTYG

I den här guiden får du en utförlig
presentation av Kartros geniala
karminfästningssystem, Adjufix.
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Adjufix klarar alla karmmontage

VERKTYG

och ger ett snyggt och snabbt
resultat.
Med Adjufix
monterar du
dörrar och
fönster utan
kilar.
Adjufix är
dessutom
marknadens
mest kompletta
monteringssystem.

www.kartro.se

Välj bland en mängd hylsor, fästskruvar, tillbehör och verktyg.

Val av skruv

Val av hylsa
I Kartros Adjufix-system ingår följande karmhylsor för fönster-/dörrkarm i trä:
Karmhylsa - längd 28 mm.
Karmhylsa - längd 33 mm.
Karmhylsa - längd 38 mm.
Hylslängd 38 mm

Hylslängd 33 mm

Hylslängd 28 mm

Välj hylsa efter fönster- eller dörrkarmens tjocklek enligt
skissen ovan.
Välj så lång hylsa som möjligt.
Hylsan som är 28 mm kan justeras 0-13 mm.
Hylsan som är 33 mm kan justeras 0-18 mm.
Hylsan som är 38 mm kan justeras 0-23 mm.
Självklart kan du välja en längre hylsa än karmens tjocklek.
Tänk då på att inte skruva in hylsan för långt - stanna ca
5 mm från karmens insida.
Om hylsan sitter fabriksmonterad på karmen går du vidare
och väljer skruv.

I Kartros Adjufix-system ingår följande fästskruvar som
används tillsammans med Adjufix-karmhylsor 28 mm,
33 mm eller 38 mm:
För montage mot trä:
Fästskruv - 6x50 mm.
Fästskruv - 6x65 mm. En något längre skruv när infästningen behöver kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka
eller Adjufix-distansbricka.
Fästskruv - 8x64 mm. En kraftigare skruv som lämpar sig
bra för tyngre dörrar, t ex stora fönster, ytterdörrar m.fl. Bör
förborras med en 5 mm borr.
För montage mot betong eller massivtegel:
Välj själv om du föredrar att arbeta med fästskruv och nylonplugg eller fästskruv (betongskruv). Båda alternativen är bra.
Fästskruv och nylonplugg - 8x60 mm.
Förborras med 8 mm borr.
Fästskruv (betongskruv) - 50 mm.
Förborras med 6 mm borr.
För montage mot lättbetong-, håltegel och leca:
Välj själv om du föredrar att arbeta med fästskruv och nylonplugg eller fästskruv (betongskruv). Båda alternativen är bra.
Fästskruv och nylonplugg - 8x120 mm.
Vid montage mot lättbetong och leca ska infästningen
kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka. Förborras
med 8 mm borr.
Fästskruv (betongskruv) - 110 mm. Ingen förborrning mot
lättbetong och leca. Vid montage mot lättbetong och leca
ska infästningen kompletteras med Adjufix-tryckfördelningsbricka. Förborras med 6 mm borr mot håltegel.
För montage mot stålregel:
Fästskruv - 32x4,8 mm. En självborrande skruv för användning mot stålregel med en plåttjocklek som är 1–2,5 mm.

Lämpliga tillbehör
I Kartros Adjufix-system ingår följande tillbehör:
Tryckfördelningsbricka.
Bygger 3 mm och används vid montage mot porösa väggmaterial, lättbetong, leca och vid montage med Adjufix-fästskruv - 8x64 mm.
Tryckfördelningsbrickan trycks fast på Adjufix-hylsan innan
dörren/fönstret lyfts på plats.
Kan kombineras med Adjufix-distansbricka.
Distansbricka.
Bygger 10 mm och används när karmöppningen är för stor.
Distansbrickan trycks fast på Adjufix-hylsan innan dörren/
fönstret lyfts på plats.
Fler än en distansbricka på varje Adjufix-hylsa bör inte användas.
Kan kombineras med Adjufix-tryckfördelningsbricka.
Nivåregleringskloss.
Gör horisonteringen enklare vid fönstermontage.
En Nivåregleringskloss bygger 10-17 mm.
Täcklock.
Döljer borrhålen efter montage.
Finns i färgerna vit, svart, ljusgrå, furu (beige) och brun.
Beslag.
Oftast räcker det med Adjufix-karmhylsor och Adjufixfästskruvar för montaget.
Men ibland måste karmen kragas ut och då finns
ett brett sortiment lämpliga Adjufix-beslag.
Prata med din butik för mer information.

Adjufix-Verktyg
Verktygen finns i olika nivåer för en anpassning efter omfattningen av ditt projekt. Basen är att man behöver 8 mm bits
för inskruvning av Adjufix-hylsan. Därefter en 10 mm bits för
att justera ut Adjufix-hylsan vid montaget och till sist en bits
anpassad efter skruvvalet.
I Kartros Adjufix-system ingår följande verktyg:
Bits. Välj bits efter den Adjufix-fästskruv som du valt.
I Adjufix-systemet ingår bitsen: Pozidriv 2,
Pozidriv 3, Torx 25, Torx 30. De korta bitsen kompletteras
med den magnetiska bitshållaren. De längre bitsen är anpassade för montage direkt.
Magnetisk bitshållare. Den magnetiska bitshållaren är
anpassad för innerdiametern på Adjufix-hylsan. Används
tillsammans med valfri kort bits anpassad efter fästskruven.
Universalnyckel. Verktyget består av:
8 mm insexa för iskruvning av Adjufix-hylsor,
10 mm insexa för utjustering av Adjufix-hylsor och Bitshållare
för 1/4” bits. Används lämpligast med skruvdragare.
Inskruvningbits (BITSHIN). Med Adjufix-inskruvingsbits är
det ingen risk för sneddragning. Dessutom kan den släppa
ifrån sig Adjufix-hylsan vid ett förinställt inskruvningsdjup.
För dig som monterar ett större antal hyslor.
Inskruvningsbits (BITSFIN). Borrmaskinbits.
Borrmaskinbits, 8x50 mm. 8 mm insexa för iskruvning av
Adjufix-hylsor.
Utskruvningsverktyg. Spärrnyckel. Proffsnyckel för
justering av Adjufix-hylsor. Spärrnyckel med 8 och 10 mm
insexgrepp.
Utskruvningsbits. T-nyckel. T-nyckel med 10 mm insexgrepp för utjustering av Adjufix-hylsor.
Utskruvningsbits. Borrmaskinbits.
Borrmaskinbits, 10x100 mm. 10 mm insexa för utjustering av
Adjufix-hylsor.
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Monteringsanvisning
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1

Väg av underlaget med Adjufix-nivåregleringsklossar. Spika eller skruva fast
klossarna.
__________________________________

2

Skruva in Adjufix-hylsorna i karmens utsida.

3

Lyft in karmen och skruva ut Adjufixhylsorna mot underlaget.
Justera in karmen i rätt läge.
__________________________________

4

Förbered för fästskruvarna.

Om karmen monteras mot lättbetong, leca
eller håltegel ska du trycka fast Adjufixtryckfördelningsbrickor på Adjufix-hylsorna.
__________________________________

Vid montage mot trä: Med 8 mm
skruv kan förborrning med 5 mm borr bli
aktuell.
Vid montage med Adjufix-nylonplugg
och fästskruv: Borra 8 mm hål. Håldjup i
vägg = plugglängd.

6

Vid montage, med betongskruv, mot
betong, massivtegel och håltegel: Borra
6 mm hål. Håldjup i vägg = skruvlängd.
Vid montage, med betongskruv, mot
lättbetong och leca: Förborras inte.
Vid montage mot plåtregel: Plåtregel med
plåttjocklek under 4 mm förborras inte.
__________________________________

5
6

Dra fast fästskruvarna.
__________________________________
Finjustera karmen i rätt läge, vid behov.
Sätt fast täcklocken om du vill dölja hålen.

Svensk standard.

Certifieringslicens
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Placering av fästhål i dörrkarm.
Karmar med karmdjup mindre än 130
mm förses med en rad fästhål.
Karmar med karmdjup 130 mm och
större förses med två rader fästhål.
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Placering av fästhål i fönsterkarm.
Fönster högre än 13 M ska ha minst 3 fästhål per karmsidostycke. Fönster med bredd större än 10 M ska fästas i
karmöver- och understycke. Vid mittpost 100 mm från denna.

Karmunderkant

Klassindelning
Adjufix-systemet är klassat för montage utan kilar.
Best. nr

Klass

Klass

Adjufix-hylsa VM28, VM33 och WM38
+ Adjufix-fästskruv TRT650

1

1

Adjufix-hylsa VM28, VM33 och WM38
+ Adjufix-fästskruv TRT665

1

3

Adjufix-hylsa VM28, VM33 och WM38
+ Adjufix-fästskruv TRT864

2

Adjufix-hylsa VM28, VM33 och WM38
+ Adjufix-fästskruv TRT864
+ Adjufix-tryckfördelningsbricka

4

2
4
5*

Anmärkning



Ökande fönster-/dörrstorlek.

Inbrottsskyddade fönster

Inbrottsskyddade dörrar*

* Klass 5 montage är krävande och ingen infästning på marknaden är klassad för detta. Löses
istället genom Adjufix klass 4 dubbla rader.

certifierad

