revizní dvířka - UNIVERSAL

Změna orientace otevírání dvířek

1.

Vyklopte křídlo z rámu, uvolněte pojistný řetízek a křídlo z rámu vyjměte.

Pro montáž budete potřebovat:
- křížový šroubovák
- klíč 7 mm
- vrtačku + vrták Ø 4 mm

2.

Z křídla odšroubujte zámek z pozice 1
a připevněte jej do pozice 2.
(pouze u rozměrů 500 x 400 a 400 x 300 mm)
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3.

Z rámu odšroubujte čepy z pozice 1
a našroubujte je do pozice 2.

4.

V křídle prohlubte otvory pro čepy
(pozice 2) do hloubky cca 10 mm.

5.

Nasaďte křídlo do rámu, upevněte
pojistný řetízek a křídlo zaklapněte.
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Instalace revizních dvířek

?

Před zahájením prací si zkontrolujte
orientaci dodaných revizních dvířek.

Potřebujete otevírání otočit?
Postupujte dle návodu na druhé straně.

Budete potřebovat:

- lepidlo Grena klebepaste
- samořezné vruty 4 x 40 mm
- vrtačku s křížovým bitem
- úhelník

1.
2.

V obestavbě vytvořte prostor cca o 5 mm
větší než je rozměr rámu revizních dvířek.
Okraje z vnitřní strany obestavby zesilte pruhy z Grenaisolu. Na pruhy naneste
lepidlo Grena klebepaste a upevněte je
samořeznými vruty.
Dle teploty vyčkejte cca 60 minut,
aby lepidlo vytvrdlo.

3.

Vyjměte křídlo revizních dvířek z rámu
(bod č. 1 na druhé straně tohoto listu).
Na vnější část rámu naneste lepidlo Grena
klebepaste.

4.

Rám vložte do připraveného stavebního
otvoru a upevněte jej samořeznými vruty.

5.

Úhelníkem zkontrolujte
k vychýlení rámu.

6.
7.

zda

nedošlo

Spáru mezi rámem a stěnou zatmelte
vmáčknutím lepidla a vyčkejte na jeho
zaschnutí.
Nasaďte křídlo do rámu, upevněte pojistný
řetízek a křídlo zaklapněte.
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