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PRODUKTBESKRIVELSE 

Løse sprosser i aluminium er et tilleggsprodukt som fortrinnsvis leveres ferdig montert på vinduer produsert av 

Lillerønning Snekkerifabrikk AS. 

Materialer Sprosseprofiler i aluminium. 
Festeklips i plast. 

Overflatebehandling Pulverlakkert.  Standard farge hvit RAL 9010.  Spesialfarger på forespørsel (se ordre for 
detaljer). 

 

ANVENDELSE 

Her følger en beskrivelse på hvordan de løse sprossene kan tas av og settes på igjen i forbindelse med rengjøring eller 

vedlikehold av vinduene:  

Klipstype 1 
 

 

Klipset har en hake som går inn mellom glasslist og glasspakning.  Det er utfrest et hakk i 
glasslisten for enklere å kunne posisjonere sprossene.   
For å demontere sprosse med denne type klips, trekk sprossen litt i fra glasslisten slik at 
klipset får større plass.  Bruk så sprosseavtakeren/-jekken nært enden for å vippe løs 
sprossen.  Løsne sprossen fra sidene før toppen, så kan sprossen løftes av bunnen. 
For å montere sprossen på vinduet igjen, sett sprossen mot bunnglasslisten i riktig 
posisjon før toppen og sidene presses på plass.  Hakkene i glasslistene indikerer riktig 
posisjonering. 

Klipstype 2 
 

 

Klipset har en han-del som er festet til glasslistene, samt en hun-del som sitter i enden av 
sprossene.   
For å demontere sprosse med denne type klips, bruk sprosseavtakeren/-jekken nært 
enden for å vippe løs sprossen.  Løsne sprossene fra sidene før toppen, så kan sprossen 
løftes av bunnen. 
For å montere sprossen på vinduet igjen, sett sprossen mot bunnglasslisten i riktig 
posisjon før toppen og sidene presses på plass.  

Sprosseavtaker/-jekk 
 

 

Benytt sprosseavtaker/-jekk eller alternativt en spiseskje for å vippe løs sprosseklipsene, 
slik det er beskrevet ovenfor. 

 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Ettersyn/kontroll 

Festeklipsene kan i enkelte tilfeller knekke. Nye klips fås kjøpt hos forhandleren/leverandøren. 
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Vedlikehold 

Rengjøring 

Produktet rengjøres med vanlig såpevann.  Benytt salmiakkvann på vanskelige flekker.  Der vinduene har glass med 

selvrensende/selvvaskende funksjon, må man ikke bruke skarpe gjenstander eller aggressive kjemikalier mot ruten.  

Disse vil ødelegge belegget.  Se www.lilleronning.no for mer informasjon om denne type glass, før du begynner 

rengjøringsarbeidet.  

Annet vedlikehold 

Det trengs normal ikke annet vedlikehold på sprosser av aluminium. 

 

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER 

Antatt teknisk levetid/brukstid uten utskiftninger 

Antatt levetid/brukstid vil variere med de lokale klimatiske forhold der vinduet er montert.  Forutsatt normal bruk og 

slitasje, samt at anvisninger for montering, drift og vedlikehold følges, vil man kunne forvente en levetid på flere tiår 

under normale forhold. 

Garanti 

5 års produktgaranti ifølge Forbrukerkjøpsloven forutsatt at montering og bruk er utført i henhold til produsentens 

anbefalinger. 

Reklamasjon 

Oppdages feil eller mangler ved produktet, skal ikke produktet benyttes/ monteres.  Ta kontakt snarest med 

forhandleren hvor du kjøpte produktene, eller med entreprenøren/byggfirmaet.  Dette gjelder også om det oppstår 

feil eller mangler ved produktet i løpet av garantitiden. 

Fuktbestandighet 

Produktet tåler fukt. 

 

MILJØPÅVIRKNING 

Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.  

 

HMS-REFERANSER 

Det foreligger ingen HMS-referanser for dette produktet. 
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BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL 

Avfallstype:   Blandet materiale, aluminium 

Avfallshåndtering:  Restavfall / gjenvinning 

Opprinnelse:  Næring – Bygg og anlegg 

Vinduer som er produsert mellom 1965 og 1990 kan ha glass som må behandles som spesialavfall.  

For mer info: www.ruteretur.no 

 

TEKNISK SERVICE 

Produsent:  Lillerønning Snekkerifabrikk AS 

Organisasjonsnr.:  NO 913 918 487 MVA 

Postadresse:  Kotsøy, 7387 Singsås 

Telefon:   72 43 60 60 

E-post:   kontor@lilleronning.no 

Web:   www.lilleronning.no 

 

 


