Instrukcja montażu kominka wentylacyjnego na blachodachówce
SPEKTRUM
(39.183.1100)

Materiały
1. Kominek wentylacyjny
2. Wkład wentylacyjny
3. Redukcja
4. Wkręty stalowe do blach cienkich (szt. 9)
5. Taśma butylowa 15 x1.5mm długości (2,75m)

Montaż kominka krok po kroku

1. Przyłóż kominek do blachy w miejscu, w którym chcesz go zamontować
układając falę podstawy kominka na falę blachodachówki, dosuń kominek
ściśle do blachodachówki.

2. Odwzoruj otwór kominka na blachodachówce:
- ustalenie miejsca i wielkości otworu rozpocznij od wyznaczenia
na obrysie kominka punktów granicznych rzutując krawędzie ścianek
pionowych kominka na blachodachówkę.
- poprowadź linie prostopadłe poziome i pionowe od wyznaczonych
wcześniej punktów granicznych, styki przecięcia tych linii wyznaczą obrys
otworu.

3. Wytnij otwór nożycami do cięcia blachy.

4. Przy pomocy zwykłych detergentów myjących
powierzchnię w obrębie ułożenia kominka

-1-

oczyść

i

odtłuść

PL-2022-06-01

5. Potnij taśmę butylową na dwa odcinki o długości 0,40m oraz 3 odcinki
o długości 0,65m.
- dwa rzędy taśmy butylowej o długości 0,65m przyklej na obrysie
podstawy kominka tak, by górna taśma znajdowała się we wnęce pod
górną falą blachodachówki,
- przytwierdź dwie taśmy o długości 0,40m na obrysie podstawy kominka
na bocznych falach blachodachówki. Przyklej pozostały odcinek taśmy
w dolnej części obrysu podstawy kominka.

6. Przymocuj redukcję u wylotu wkładu wentylacyjnego.

7. Następnie włóż do kominka wkład wentylacyjny.

8. Kominek wraz z wkładem wentylacyjnym
w wyznaczonym wcześniej miejscu.
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9. Powierzchnię kominka dociśnij do blachy dokładnie do zagięcia fali
i przykręć do niej wkrętami w następujący sposób:
- po jednym wkręcie w dolinach blachodachówki nad i pod kominkiem,
- jeden wkręt za kominkiem na górnej fali blachodachowki,
- po dwa wkręty na zewnętrznej stronie fali blachodachówki nad i pod
kominkiem wentylacyjnym.

Niniejszy wydruk nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu
cywilnego. Zamieszczone informacje są aktualne w dniu publikacji.
Zgodnie z dewizą Balex Metal dotyczącą stałego udoskonalania,
informacje te nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego powiadomienia. Balex Metal zastrzega sobie
możliwość wprowadzania zmian w wersjach prezentowanych
produktów.
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Instrukcja w wersji online

