
Fino

Montáž:

vnitřní roh 135°vnější roh 90° vnitřní roh 90°

koncovka levá

základ a hlavní profil

koncovka pravá

vnitřní roh 135°

základní profil

vnější roh 90°

vnitřní roh 90°

vnitřní roh 135°

vnější roh 90°

vnitřní roh 90°

hlavní profil

Těsnící lišty FINO (WAP 15) se dá jednoduchými pracovními postupy rychle a jednoduše namontovat:
1. Základní profil pravoúhle zaříznout. Prosím dodržovat rozměry na přiložené skyce!
2. U Základního profilu dávat pozor na to, aby odstupy děr pro vruty nebyly větší než 20 cm, především při krajích.
3. Montážní otvory předvrtat do pracovní plochy a základní profil přišroubovat (7ks do metru) samořeznými vruty 3x15mm.
4. Hlavní profil pravoúhle zakrátit. Prosím dodržujte rozměry vyplývající z obrázku.
5. Vnitřní roh 90°, nebo 135° nasadit a začít z montáží z tohoto rohu. Dávát pozor na to, aby delší gumové těsnění bylo směrem nahoru a 
přiléhalo (vyzkoušet před montáží). Hlavní profil nejprve zasunout do již z části upevněného rohu a teprve poté zcela dorazit.
6. Koncovky nasadit.

Potřebné nářadí: Pila, kladivo, špičák, šroubovák.
Při použití plynového sporáku doporučujeme použítí Schock-nerezových zad. 
Při použití elektrického sporáku dodržujte navody výrobce. 
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Piccolo

Montáž:

vnitřní roh 135°

vnější roh 90°

vnitřní roh 90°

koncovka levá
koncovka pravá

vnitřní roh 90°
pro montáží 

s kolmým řezem

Montáž s použitím koncovek:

Montáž bez použití koncovek:

vnitřní roh 135°
vnější roh 90°

vnitřní roh 90°

Profil s 90°vnitřním rohem zkrátit o 1mm více, než je 
požadovaný rozměr. Hrana s pokosovým řezem se montuje 
s odstupem 1 mm. profil s 90°vnitřním rohem kratší o 1 mm 

než je požadovaná délka

levá strana

vnější roh 90°
s rohovým profilem

levá strana

levá strana

levá strana

levá strana
pravá strana pravá strana

pravá strana

pravá strana

pravá strana

lepící páska lepící páska lepící páska

lepící páska

Vnitřní roh 90°s pokosovým seříznutímVnitřní roh 90°Vnitřní roh 135°

Vnější roh 90°
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