MONTAGEVEJLEDNING
NEVADA SKÆRMVÆGGE AF 22 MM SPÅNPLADE
Alle elementer er mærket med et nummer, der henviser til et tilsvarende nummer på vedlagte tegning af grundplan.
•
•
•
•
•

OBS! Der kan forekomme silikonerester på profiler og laminatplader.
Silikone på profilernes kanter fjernes nemmest ved at skære med en kniv i ca. 152 ved kanten af profilen,
hvorefter silikonen kan gnubbes væk.
Eventuelle silikonerester på profilernes flader fjernes med en grydesvamp med sprit på.
Silikonerester på laminatpladerne fjernes med en klud med sprit på.
BEMÆRK! Der må aldrig bruges rengøringsmiddel med slibemiddel i!
1) Optegn på de eksisterende vægge, hvor ophængsprofilerne på side og bagvæg skal monteres. Placer
ophængsprofilerne 45-210 mm over færdig gulvhøjde. Underligger fylder 16 mm. Se på grundplan hvilken
type gulvfæster, der er medsendt. Vær opmærksom på fald i gulv.
2) Monter gulvfæsteren i skillevæggen. Først skrues den medsendte messingbøsning på gulvfæsteren, så den
kommer til at passe med den ønskede afstand mellem gulv og skærmvæg. Herefter slåes gulvfæsteren med
messingbøsning op i det forborede hul i bund profilen på frontvæggen med en gummihammer.
3) Placer skillevæggene i ophængsprofilerne. Start altid med smalleste plade, hvor skillevæggene er i flere dele
mod eksisterende væg.
4) Opklods skillevæggene to steder, således de er korrekt placeret i profilet og samtidig er i lod og vatter.
5) Juster gulvfæsteren således, at underliggeren når helt op til ophængsprofilet.
6) Monter gulvfæsteren i frontvæggen. Først skrues den medsendte messingbøsning på gulvfæsteren, så den
kommer til at passe med den ønskede afstand mellem gulv og skærmvæg. Herefter slåes gulvfæsteren med
messingbøsning op i det forborede hul i bundprofilen på skærmvæggen med en gummihammer.
7) Tilpas frontvæggen mod skillevæggens kant og indstil gulvfæsteren. Monter ophængsprofilerne hvor skille
væggeene støder op til frontvæg og fastgør med vedlagte rustfri skrue 3,Sx20 mm. Vær opmærksom på, at
overkant på skillevæg og frontvæg er i samme højde.
8) Placer afstandsstykke over døråbning i multioverliggeren. Vær opmærksom på, at afstandsstykket passer
mellem anslagsprofilerne og ikke mellem laminatpladerne. Check at dørhullets mål er parallel og i lod, da
dørene ellers vil forskydes i forhold til hinanden.
9) Tilpas multioverliggeren og monter den på skillevægge, front og endevæg. Overliggere skal fastgøres til alle
elementer 50 mm fra yderkanterne og minimum to stk. i hvert element. Ved større elementer fastgøres for
hver 500 mm. Kan med fordel fastlimes med sanitetssilikone, hvilket stabiliserer væggene yderligere.
Derefter monteres hængsler i frontvæggen og besætning på dørene, hvorefter dørene hænges på.
Gulvfæsterne justeres således, at dørene lukker tilfredsstillende, og derefter limes gulvfæsteren til gulvet.
Husk at affedte gulv og gulvfæster inden pålimning. lamipro anbefalder Dana Lims Montage Ekstra 292 eller
ligeværdigt.
HUSK AT SMØRE HÆNGSLERNE EFTER MONTERING!
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