Montage handleiding Astra klik-volglas .

LET OP !!

Maak het glas eerst goed schoon en
vetvrij met aceton daarna vlak voor de
verlijming met het bij geleverde doekje
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Gemeten ruimte - 8 mm
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Sleutel N

UITTILBEVEILIGING.
Boor in de bovenste geleiderail aan weerskanten van beide te beveiligen ramen (binnenste ramenpaar) op ongeveer 7cm
van het uiteinde vier gaatjes van 6mm zie tekening K.
Schroef in deze gaatjes de 3 X 35 schroefjes zo diep dat de ramen net vrij kunnen schuiven .
Plaats het opnamedeel 1 op 1,5 cm van het binnen schuivende deel 2 op het houten kozijndeel tegen het kunststof profiel
4 mm voorboren schroef opnamedeel 1 hierna zodanig vast dat het nog kan draaien. Zie tekening K&L.
Schroef klikslot 3 met de sleutelopening aan de bovenzijde op het kozijn aan de tegenoverliggende zijde van opnamedeel 1
zorg er hierbij wel voor dat de balk 4 later mooi evenwijdig loopt zie tekening K&L
Meet nu de overgebleven ruimte tussen klikslot 3 en het binnen schuivende deel 2 zie tekening M en kort balk aan de
tegenoverliggende zijde van het verende bolletje 8 mm korter dan de gemeten ruimte af daarna afbramen en plaats de
kunststof dop daarna pas balk 4 op zijn plaats.
Als balk 4 goed past neemt U deze weer uit met sleutel N,leg balk 4 met de 12 mm opening naar boven en plaats plaatje 7
met de twee kussentjes tussen balk 4 en plaatje 7 en het kunststof slangetje om het pennetje in opening zie tekening onder
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De lijmverbinding Belangrijk! Gebruik alleen de door Astra te leveren lijm.
Maak de te lijmen oppervlakken goed stof en vetvrij breng daarna de lijm gelijkmatig aan op plaatje 7
zorg ervoor dat deze goed gemengd is als hij uit de mengtuit komt spuit zo nodig eerst wat op een papiertje.
Vervolgens drukt U de balk 4 weer op zijn plaats zorg hierbij wel dat plaatje 7 mooi evenwijdig loopt aan balk 4
Eventueel handmatig nog wat aandrukken .
Als de lijm begint uit te harden kunt U eventuele lijmresten verwijderen met bv een scheermesje.
Na een uur kunt U de kussentjes en het slangetje verwijderen ,na 48 uur is de lijm op 100 % van de sterkte.

