Szerelési útmutató
Tisztítóajtó utólagos csatlakoztatása
FIGYELEM: Tartsa be a biztonsági előírásokat!
A tisztítóajtó-készlet tartalma:
- Kerámia csonk
- Tisztítóajtó
- Lezáró fedél
- Schiedel 1 kg hézagkitt
- Kivágó sablon
- Fűrészlap
- Szerelési útmutató

1.

A kivágó sablon
segítségével rajzolja
fel a nyílás helyét a
köpenytéglára.

5.

A jelölés mentén
sarokcsiszolóval vágja
be a leendő törések
helyét. A nehezen
elérhető részeket
később vágja be. (lsd.
8. és 9. kép)

2.

3.

A jelölések mentén
vágja be a
köpenytéglát egy
sarokcsiszolóval.

6.

A sarokcsiszolóval
csillag alakzatban
vágja át a profilcsövet.

A bevágás mentén
fűrészlappal vágja át a
szigetelést, majd
távolítsa el a kieső
részt.

7.

A profilcső darabjait
óvatosan távolítsa el
kalapáccsal.

4.

Használja a füstcsőcsonkot sablonként, és
a csonk belső átmérője
mentén rajzolja meg a
nyílást.

8.

Az oldalaknál
megmaradt részeket
vágja be kb. 10-15 mm
széles csíkokban.

9.

10.

A megmaradt profilcső
darabokat távolítsa el
kalapáccsal.

13.

Távolítsa
el
felesleges kittet
szivaccsal.

Sarokcsiszolóval
dolgozza el a
törésvonal mentén levő
az egyenetlen
részeket.

14.

a
egy

Helyezze fel a lezáró
fedelet, majd szegelje
fel
a
tisztítóajtót.
Figyelem!
Ezt
a
műveletet
csak
a
száradási idő (kb. 48
óra)
letelte
után
végezze el!

11.

Tisztítsa meg mindkét
ragasztási
felületet,
majd hordja fel a
kerámia-csonkra
a
megkevert hézagkittet.

12.

Erősítse fel a füstcső csonkot a profilcsőre.

15.

A beszerelt tisztítóajtó.
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Értékesítési képviselők
Budapest pesti oldal kerületei, Pest megye észak-keleti része és Nógrád megye: 30/9573-052
Budapest XI és XXII. kerületek, Pest megye déli része: 30/9560-862
Budapest I., II., III., XII. kerületek, Pest megye észak-nyugati része: 30/5602-466
Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyék: 30/9166-263
Győr-Moson-Sopron és Komárom megyék: 30/5602-466
Borsod, Heves, Hajdú-Bihar, Szabolcs és Szolnok megyék: 30/9597-432
Somogy, Tolna, Vas és Zala megyék: 30/9560-861
Veszprém és Fejér megyék: 30/9560-862

