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VERBORGEN SPIEGELOPHANGSYSTEEM MET DRUKKNOPBEVESTIGING
Inhoud





Attentie!
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Alvorens u het verborgen ophangsysteem gaat monteren dient
u eerst de inhoud van de verpakking te controleren. Dit product
bestaat uit de volgende onderdelen:
Metalen hechtplaat: 2x
Kunststof drukknopbevestiging: 2x
Schroef/plug: 4x
De verlijming kan alleen plaatsvinden bij een kamertemperatuur
van tenminste 18°C of hoger. De spiegel en het
bevestigingsplaatje moeten ook minimaal 18°C zijn.
Raak de lijmlaag van het spiegelplaatje niet aan!

Het verlijmen van het hechtplaatje met ophangoog op de
achterzijde van de spiegel:

Leg de spiegel op een vlakke, schone en zachte ondergrond.

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

Teken de positie van de ophangplaatjes af met een stomp,
zacht potlood. (de afstand van het ophangplaatje vanaf de
spiegelrand is ca. 1/10 van de hoogte en breedtemaat)

Verwijder de afdekfolie van het hechtplaatje plak het plaatje met
de gebogen zijde naar boven, op de daarvoor gemarkeerde
punten op de achterzijde van de spiegel.

Het aandrukken van de plaatjes moet krachtig en gelijkmatig
gebeuren.

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

Let op! Na het opplakken van de plaatjes is geen correctie meer
mogelijk.
Montage van de spiegel aan de wand.

Teken de spiegelhoeken op de wand af.
Stalen ophangbeugels

Om de horizontale positie van het boorgat te bepalen, meet de
afstand van de zijkant van de spiegel tot de zijkant van het
ophangplaatje en tel hier 50 mm bij op.

Voor de verticale positie van het boorgat, meet de afstand van
de bovenkant van de spiegel tot de bovenkant van het
ophangplaatje en tel hier 40 mm bij op.

De boorgaten worden met een steenboortje Ø 8 mm gemaakt.

Plaats de bijgeleverde 2 pluggen JD Ø 8x40 mm in de wand.

Stalen ophangbeugels met bijgeleverde schroeven Ø 5x50 mm
aan de wand bevestigen en met waterpas horizontaal in positie
brengen. Vervolgens de schroeven vastdraaien.

Indien de hechtplaatjes verticaal niet exact waterpas verlijmd
zijn kan de spiegel door de sleuven in de ophangbeugels ± 10
mm in hoogte gecorrigeerd worden.
Drukknopbevestiging

Boor twee gaten in de wand met steenboor Ø 6 mm, op een
positie van 50 mm van de zijkant en 50 mm van onderkant van
de spiegelrand.

Steek pluggen JD Ø 6x40 in de boorgaten. Om de tweedelige
drukknop te bevestigen schroef deze met de bijgeleverde
schroeven Ø 4x40 mm in de boorgaten.
Het aanbrengen van de spiegel

Verwijder de afdekfolie van de drukknopplaatjes. Vervolgens de
spiegel met de opgeplakte hechtplaten, met de onderkant licht
naar voren gekanteld, op de ophangbeugels plaatsen en met
lichte druk naar beneden duwen, tegen de drukknoppen aan.
Hierbij komt het klevende oppervlak van de drukknopplaten
vanzelf tegen de achterkant van de spiegel, waardoor de wand
nu onwrikbaar met de spiegel verbonden is.

Bij spiegels met een oppervlak groter dan 0,8 m² dient aan de
lange zijden in het midden, tussen het bevestigingsplaatje en de
drukknop, elk één afstandshouder geplaatst worden.

2.5

Het afhalen van de spiegel

Voor het afhalen van de spiegel moet u de onderkant iets naar
voren trekken. Hierbij openen de drukknoppen zich. De
drukknopplaatjes blijven aan de spiegel bevestigd. De ringdelen
met de geveerde pootjes blijven aan de wand geschroefd. De
spiegel kan nu uit de bovenste ophangbeugels getild worden.
De spiegel opnieuw ophangen

De spiegel in de bovenste ophangbeugels hangen en de
drukknoppen in elkaar duwen. Door zachtjes te drukken
verbinden beide drukknopdelen zich weer en houden de spiegel
naar alle zijden vast.

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.

De spiegelbevestigingsset met drukknopbevestiging is in drie
uitvoeringen verkrijgbaar:

Art.nr. 80.0175 voor spiegels met een oppervlakte tot 0,8 m²

Art.nr. 80.0176 voor spiegels met een oppervlakte tot 1,6 m²

Art.nr. 80.0181 voor spiegels met een oppervlakte tot 2,4 m²
(Deze informatie geldt voor spiegels met een dikte van max. 6 mm)
breedte
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