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REDAir® LINK
Montagesystem til vinduer

ROCKWOOL A/SREDAIR LINK

Montering af vinduer i facaden, i forbindelse med både
nybyggeri og energirenovering, giver ofte følgende
overvejelse: Hvordan monteres vinduet nemt og hurtigt
uden at gå på kompromis med design og kvalitet?

ROCKWOOL A/S præsenterer en verdensnyhed -
vindueskassen, der gør montage af vinduer til en leg.
Vindueskassen giver arkitekten designfrihed og skaber
et link mellem ude og inde - det har aldrig været
enklere.

Op gennem tiderne er mængden af forskellige
byggematerialer, der mødes i netop facadens åbninger,
øget mere og mere. Kravene til lufttæthed, ubrænd-
barhed og minimering af skader, som f.eks skimmel-
svamp og indtrængning af vand, har indtil nu krævet, at 
mange produkter skal bruges for at skabe den optimale 
klimasikring. ROCKWOOL vindueskasse er med til at 
minimere risikoen, skabe en fremtidssikret løsning og 
ikke mindst en montagetid, der er uovertruffen.
Kombinationen af ROCKWOOL fibre i kassen og den
tilstødende REDAir FLEX danner en klimaskærm, der 
giver optimale løsninger:

  Minimerer varmetabet ned til 0,8 Wm²K
  Skaber mulighed for valgfrit at placere vinduer og 

døre i facadeåbningen
  Sikrer en nem udskiftning af vinduer i fremtiden
  Uorganisk materiale giver ikke grobund for 

skimmelsvamp
  Med systemets få komponenter er montagen enkel 

og hurtig
  Forbedrer linjetab omkring vinduet
  Konstruktionen opfylder alle gældende normer
  Eksisterende vinduer kan bibeholdes til nye vinduer 

monteres, og dermed minimeres gener for beboere
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SamlingTilskæring

Hjørnebeslag fastgøres i vindueskassen, direkte uden 
forboring. Det nødvendige antal skruer er pakket i 
samme kasse som hjørnebeslag, hvilket gør arbejdet 
nemt. 

Montage

Tilskæring af REDAir LINK plader, gøres nemt med 
almindelig sav eller rundsav. Pladerne leveres dog også i 
et udvalg af standardmål som passer med isolerings-
systemet REDAir FLEX, hvilket giver minimalt spild.

Vinduet monteres i REDAir LINK kassen ved hjælp af en 
særlig anbefalet karmskrue (f.eks. Adjufix), direkte i 
REDAir LINK pladen. Antallet afhænger af vinduestype. 
Efter montage afsluttes med fugning omkring vinduet.

Den samlede REDAir LINK vindueskasse løftes på plads, 
og fastgøres til bagvæggen. Det er dog også muligt at 
samle kassen omkring vinduet, hvilket anbefales ved 
store vinduesåbninger.

REDAir LINK sider, top og bund til vindueskassen 
placeres på et plant underlag. Hjørnerne fikseres med 
en skrue pr. hjørne (medfølger i kasser med beslag). 
Diagonalmålet kontrolleres.


