MONTAGEHANDLEIDING
NL
SET SPIEGELPROFIELEN MET GEINTEGREERD OPHANGSYSTEEM
Attentie!





De verlijming kan alleen plaatsvinden bij een kamertemperatuur
van tenminste 18°C of hoger. De spiegel en de profielen dienen
ook minimaal 18°C te zijn.
Raak de lijmlaag van het spiegelplaatje niet aan
Verzeker u ervan dat, de gekozen spiegelprofielset binnen de
maximaal toelaatbare grenzen voor belasting en afmeting van
de spiegel (bij 5 mm of 6 mm dikte) valt.
Het spiegelophangsysteem is geschikt voor verticale ophanging
binnenshuis. De spiegel/spiegelbevestiging dient spanningsvrij
bevestigd te worden. Eventuele wandoneffenheden moeten
gecompenseerd worden.

1.

Het verlijmen van de profielen met ophangoog op de achterzijde
van de spiegel:

De spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond
leggen.

De achterkant van de spiegel met een droge schone doek
reinigen. (geen chemicaliën gebruiken, vetvrij houden)

Teken met een stomp potlood de gekozen plaats voor de Uprofielen af.

Verwijder de folie van de U-profielen.

Plaats de U-profielen aan de linker- en rechterzijde, in verticale
positie op de rug van de spiegel. Met de open zijde van het Uprofiel aan de binnenkant.

Let op! Zorg ervoor dat het U-profiel onmiddellijk goed
gepositioneerd wordt. Na het opplakken van het U-profiel is
geen correctie meer mogelijk..

Let op! De bevestiging mag de eerste 24 uur nog niet belast
worden. (de maximale kleefkracht wordt pas na ca. 24 uur
bereikt)

2.

Montage van de spiegel aan de wand

Teken met een stomp potlood de gekozen plaats voor de haken
op de muur af.

Na het boren van de gaten plaatst u de pluggen en
ophanghaken

Hang de spiegel aan de haken op.

3.

Reiniging

De spiegel dient met een zachte droge doek gereinigd te
worden.

Voor hardnekkige vlekken kunt u een leren zeem gebruiken die
in heet water uitgespoeld en goed uitgewrongen is. Eventuele
achtergebleven druppels aan de randen moeten verwijderd
worden.

Geen chemicaliën of reinigingsmiddelen gebruiken!

4.

Aansprakelijkheid

De lijmstrips worden voortdurend getest op verdraagzaamheid
met verschillende spiegellaklagen.

Wij garanderen een onberispelijke kwaliteit van het product en
de daarin verwerkte materialen.

Aangezien de kwaliteit van het aanbrengen van een
spiegelophangsysteem van vele factoren afhangt, die niet door
ons kunnen worden beïnvloed, moeten we iedere
aansprakelijkheid, die verder gaat dan het vervangen van een
foutief product, afwijzen. Dit geldt in het bijzonder voor gevolgen vermogensschades, veroorzaakt door foutieve montage. Let
u hierbij ook op onze algemene leveringsvoorwaarden.

http://www.raminex.nl

Uitvoeringen
De spiegelprofielen met geïntegreerd ophangsysteem zijn in de volgende
uitvoeringen leverbaar:

Art.nr. 80.0177 L = 550 mm
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,05 m² (5 mm dikte) of
0,88 m² (6 mm dikte), met een max. gewicht van 13 kg.

Art.nr. 80.0178 L = 650 mm
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,25 m² (5 mm dikte) of
1,04 m² (6 mm dikte), met een max. gewicht van 15 kg.

Art.nr. 80.0179 L = 750 mm
Voor spiegels met een oppervlakte tot 1,44 m m² (5 mm dikte) of
1,20 m² (6 mm dikte), met een max. gewicht van 18 kg.
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