
Användningsområde
ESSVE Indu-Prog Karmhylsa är avsedd för 
montering i karmar av trä, aluminium och stål.

Beskrivning
Indu-Prog Karmhylsa är en universal karmför-
ankring som går utmärkt att jobba med oavsett 
i vilket material förankringen ska göras. Karm-
hylsan kan antingen sitta förmonterad vid le-
verans av fönster och/eller dörrar eller 
monteras direkt på plats.
Väggmaterialet, som kan vara av trä, betong, 
stål, lättbetong, lättklinker etc styr valet av in-
fästning, se Monteringsbeskrivning för val av 
lämplig ESSVE infästning.
Indu-Prog Karmhylsa är tillverkad av zink och 
finns i två längder, 28 och 38 mm. Dimension 
28 mm används vid fogar upp till 13 mm samt 
i aluminium- eller stålprofiler. Dimension 38 
mm används vid fogbredder upp till 23 mm.
Utvändigt består Indu-Prog karmhylsa av en 
20 mm sexkantplatta samt den M16-gängade 

förankringsdelen. M16-gängan gör att karm-
hylsan passar utmärkt till såväl karmar av alu-
minium och stål som karmar av trä. Inuti Indu-
Prog Karmhylsa finner man en invändig 10 
mm:s sexkant.

Godkännande
ESSVE Indu-Prog Karmhylsa är testad och 
godkänd upp till säkerhetsklass 4. För monte-
ringsanvisning samt detaljerad information se 
www.essve.com/induprog.

Montering
Vid montage i träkarmar krävs förborrade 14 
mm hål. Rillor på undersida av den utvändiga 
6-kants plattan möjliggör infästning i karmen. 
I tunna förborrade aluminiumprofiler skär 
ESSVE Indu-Prog Karmhylsa sin egen gänga. 
Vid stålkarmar krävs en M16-gänga i hålet.

Montering

Specifikation

Indu-Prog Karmhylsa
ESSBOX

28 mm

38 mm

1. Montera Indu-Prog 
Karmhylsa utifrån i 
karmen med MN-H/
KMN innan fönstret/
dörren lyfts in på plats.
Träkarmar och tunna 
aluminiumprofiler: 
Förborra 14 mm hål. 
Indu-Prog Karmhylsa 
skär sin egen gänga.
Stålkarmar: Indu-Prog 
Karmhylsa kräver M16 
gänga i hålet.

2. När karmen är på plats 
i öppningen, skruva ut 
Indu-Prog Karmhylsa 
med MN-H/KMN alt UN-
T så att karmen spänns 
fast i öppningen. Justera 
in fönstret/dörren i våg 
och lod. Med KarmFix 
Indu-Prog, artnr 111050, 
görs detta arbetsmoment 
snabbt, enkelt och säkert. 
KarmFix Indu-Prog an-
vänds för att fixera och 
hålla fönstret på plats un-
der monteringen, samti-
digt som den kan 
användas för justering. 
Om max fogbredd över-
stigs använd Distans-
bricka Ø20×10. (Art nr 
111120).

3. Välj infästning enligt 
nedan:
I betong och fulltegel: 
Indu-Prog Betongskruv 
Ø7,5×65. Förborra Ø6 
mm.
I trä: Indu-Prog Träskruv 
Ø8,0×58 alt Indu-Prog 
Betongskruv Ø7,5×65.
I lättbetong och lättklin-
ker: Indu-Prog Lättbe-
tongskruv Ø8,0×120. 
Ingen förborrning krävs, 
skruven skruvas direkt in i 
materialet. Undvik över-
dragning.Förborra Ø8 
mm. Tryckfördelnings-
bricka Ø43×10 rekom-
menderas vid porösa 
material.
I stålregel: Indu-Prog 
Självborrande skruv 
Ø7,0×35. Klarar gods-
tjocklek upp till 5,0 mm.
I håltegel: Indu-Prog Lätt-
betongskruv Ø8,0×120 
alt Indu-Prog Betong-
skruv Ø7,5×92 eller 132 
mm. Förborra Ø6 mm i 
båda fallen.

4. Hålet täcks med täck-
lock i passande färg. 
Montaget är färdigt.

Material Zinklegering

Art.nr
Dimension
mm

dk x L
mm

D
mm

Max. fogbredd 
vid träregel, mm Nyckelvidd mm

ESSBOX 
storlek

Ant/
förp

Förp/
storp

111102 28 14×28 20 13 10 304 100 4
111205 38 14×38 20 23 10 304 80 4
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Småpack

Art.nr
Dimension
mm

dkxL
mm

D
mm

Max. fogbredd
vid träregel, mm

Nyckelvidd
mm

Ant/
förp.

511270 28 14×28 20 13 10 6
511272 38 14×38 20 23 10 6
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