De montage handleiding van de zijwand Tulta.

De montage van de zijwand Tulta is redelijk eenvoudig. Toch
dient u met een aantal dingen rekening te houden. Dit product
is niet bedoeld om aan de muur te bevestigen maar direct aan
een andere glasplaat van 8mm. Dit product bestaat uit glas en
metaal. Hier moet u voorzichtig mee omgaan en het is aan te
raden om niet alleen te werken maar met 2 personen. Het glas
dat gebruikt word is gehard glas. Dit is veel sterker dan
gewoon glas maar wanneer het kapot gaat zal het uit elkaar
spatten. Hierdoor loopt u nagenoeg geen kans op ernstige
verwondingen. Wel kunt u er kleine snijwondjes of sneetjes
aan overhouden. Ga ten alle tijden voorzichtig en beheerst te
werk.
Benodigdheden:
• Mes
• Transparante kit
Een zijwand Tulta kan op twee manieren bij u geleverd zijn.
U kunt een verpakking ontvangen met daarin een complete
zijwand waarbij het hoekprofiel al aan de glasplaat vast zit.
U kunt ook twee verpakkingen ontvangen. In de ene
verpakking zit alleen een glasplaat waar niets aan vast zit. In
de andere verpakking zitten de bevestigingsmaterialen. In dit
geval kunt u stap 3 overslaan.
1. U kunt met een mes voorzichtig het plakband
doorsnijden en de doos openmaken en alle onderdelen
apart leggen en controleren.
2. Wat zit er in de verpakking:
a. Hoekprofiel
b. 2 kunststof flexibele strippen
(wanneer het hoekprofiel al aan de glasplaat
bevestigd zit treft u nog maar 1 losse flexibele strip
aan.)
3. Om het hoekprofiel aan de glasplaat te bevestigen kunt u
de aanwijzingen van stap 4 opvolgen.
4. Voor de volgende stap is het aan te raden om eerst iets
op de vloer te leggen zoals een spie of een luciferhoutje

zodat de douchewand ongeveer 1mm boven de vloer
komt tijdens het plaatsen van de gasplaat om
beschadiging aan de glasplaat te voorkomen.
Om de zijwand Tulta aan de bestaande glasplaat te
bevestigen kunt u in 1 zijde van het profiel transparante
kit aanbrengen over de hele lengte van het profiel.
Daarna drukt u het profiel op de glasplaat en tussen het
glas en het profiel drukt u nog 1 flexibele strip waarbij u
eerst het smalle gedeelte er in drukt. U kunt er zelf voor
kiezen om dit aan de binnenzijde of aan de buitenzijde te
doen. Meestal word de binnenzijde gebruikt.
5. U kunt nu eventueel de glasplaat bij de vloer afkitten en
wanneer de kit uitgehard is de spie of luciferhoutje
weghalen en de gaatjes ook dichtkitten. Op deze manier
rust de glasplaat als het ware op de kitlaag en is het
geheel waterdicht.
U bent nu klaar met het monteren van de zijwand Tulta. Mocht
u toch nog vragen hebben of problemen met de installatie dan
kunt met ons contact opnemen via info@woon-discounter.nl of
076-5493905

	
  

