PAIGALDUSJUHEND

DUŠINURK

MILDA
1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid,

veetorud vms ei jääks kruviaukude alla!
2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist!
3. Kasutage ainult sanitaarsilikooni!
4. Olge ettevaatlik klaaside väljavõtmisel pakendist ja nende
paigaldamisel. Karastatud klaas ei “kannata” lööke kivi-, keraamika- ja
või metallpindadelt. Näiteks kui tõstate klaasi ajutiselt
vannitoapõrandale, siis asetage klaasi alla ja ülaserva-seina vahele
pakendis kaasasolev penoplastiriba.
5. Klaaside tõstmisel jälgige, et nende kaal jaguneks võrreldes
tõstepunktidega võimalikult ühtlaselt.
5. Paigaldustöödel järgige kindlasti paigaldusjuhendit!
6. Kõik mõõdud on juhendis mm.
NB! Enne paigaldustööde algust veenduge, et pakendis olevatel
klaasidel ja muudel detailidel ei oleks kriimustusi ega muid vigastusi.
Tootja ei võta vastutust, kui sellised vigastused avastatakse
paigaldustööde käigus.
Kontrollige seinte ja põranda kaldeid juba enne toote tellimist ja
konsulteerige vajadusel müüjaga
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Lõigake statsionaarse seinaklaasi (otsaklaas)
alla minev U-profiil õigesse pikkusesse.
y= B-15mm
(y – profiili pikkus; B – seinaklaasi laius, 15mm –
seinaprofiili laius)
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Lõigake statsionaarse seinaklaasi (uksega paralleelne küljeklaas) alla
minev U-profiil õigesse pikkusesse.

x= A-15mm
(x – profiili pikkus; A – seinaklaasi laius, 15mm – seinaprofiili laius)
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Märkige ära profiilide asukohad. Alustage
otsaklaasist (1). Seejärel mõõtke ära kaugus
„b“.
Nüüd märkige ära küljeklaasi (2) profiili
asukoht.
Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse.
Kasutage 4mm puuri.
NB! Klinkerplaatide puhul on soovitav
kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.
NB! Juhul kui põrandas on põrandaküte ja
aukude puurimine põrandasse on selle tõttu
riskantne, siis kasutage põrandakruvide asemel
n. montaažiliimi.
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Puurige kruviaugud märgitud kohtadesse.
Kasutage 4mm puuri.
NB! Klinkerplaatide puhul on soovitav
kasutada kivipuuri asemel n. klaasipuuri.
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Suruge kruvitüüblid aukudesse.

Kinnitage profiilid kruvidega. NB! Kontrollige loodiga, et need
oleksid otse.

“Tõmmake” silikoonitriip profiilide sisse ning paigaldage
seinaklaasid.

Monteerige kokku ukse kandeprofiil, stopperid ja
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ümarlatt, samuti ka profiili otsade kinnitusdetailide
välimised osad (need jäävad seal esialgu vabalt
liikuma).
Stopperid kinnitage kandeprofiili külge ca 65-70mm
kaugusele profiili otstest, kasutades selleks kuuskantvõtit
.

Märkige ära ja tehke dušinurga sees, uksega paralleelselt
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oleva seinaklaasi juurde seina sisse 2 kruviauku (6mm)
vastavalt joonisele. Need on vajalikud ukse kandeprofiili otsa
kinnitamiseks seina külge.
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Kinnitage joonisel näidatud detail seina külge.

Kinnitage otsaklaasi külge ukse kandeprofiili otsa
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kinnitusdetaili sisemine osa
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Kinnitage ukse kandeprofiil koos kõige selle küljes
olevaga seinaklaaside külge.

Statsionaarne seinaklaas

Kandeprofiil

ukseklaa
si
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Kinnitage ukseklaasi külge rattad ja käepide.

Suruge ukseklaasi esiserva külge tihend. Tihendi ülaserv jääb ukse
ülaservaga ning alaserv ukse alaservaga samale tasapinnale.
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Suruge ukseklaasi alaserva külge tihend.

Asetage uks oma kohale (nii, et rattad jäävad kandeprofiili ja
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ümarlati vahele). Ukse kõrgust saab reguleerida rataste abil
(ekstsentrikud), kontrollige loodi abil (või visuaalselt), kas
ukseklaas ja seinaklaas on ülevalt samal kõrgusel. Samuti
kontrollige (ja vajadusel reguleerige ust ekstsentrikute abil), et
ukse esiserval olev tihend läheks ühtlaselt selle vastas oleva
otsaklaasi vastu.
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Paigaldage ukse alumise serva fiksaator. Aukude tsentrid
asuvad 27mm kaugusel seinaklaasi sisemisest servast.
NB! Juhul kui põrandas on põrandaküte ja aukude puurimine
põrandasse on selle tõttu riskantne, siis kasutage
põrandakruvide asemel n. montaažiliimi.
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Suruge F-tihend seinaklaasi külge (F'i „jalg” jääb sissepoole).
Tihend algab põrandaprofiili ülaservalt ja lõpeb ülaprofiili
alaserval
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Mõõtke ja lõigake õigesse pikkusesse ukse läveliist
(lävepakk). Selle pikkus koos iluotsega = seinaklaasist
kuni otsaklaasini.
Kinnitage need silikooniga.

