DUŠO SIENELĖ

GERDA
Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose
ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus,
atsakote Jūs.
Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant
stiklų valiklį.
Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.
Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su
plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono
lapo.
Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.
Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad
dušo sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.
Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.
Prieš pradedant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar
nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas
neprisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta
montuoti ar sumontuota.
Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti
montuojant sienelę.

STANDARTINĖ KABINA

NESTANDARTINĖ KABINA

Dėmesio: norėdami surinkti sienelę teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš
surinkdami sienelę įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabiną, yra 90° kampu. Priešingu
atveju matmenys turi būti peržiūrimi pagal situaciją.

Standartinių sienelės matmenys:

Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=890-916 mm

1. A=800…1200 mm

2. A=990-1016 mm

2. A=1200…1600mm

3. A=1090-1116 mm
4. A=1190-1216 mm
5. A=1290-1316 mm
6. A=1390-1416 mm

Ant sienelių uždėkite vertikaliąsias magnetines
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tarpines taip, kaip nurodyta.
Magnetinė tarpinė viršuje turi būti lygi stiklo viršui, o
apačioje 7 mm trumpesnė negu stiklo aukštis.

Taip pat prie stiklų prisukite rankenėles. Būtinai
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atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę
iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

Atmatuokite reikiamo ilgio kartu su
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uždėtais slenkstuko antgaliais.
Pasirinkite jo montavimo vietą ir
gulsčiuko pagalba pasižymėkite
slenkstuko vidinės pusęs briauną. Bet
dar prie grindų netvirtinkite.
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Pažymėta vieta bus, sieninio profilio
išorė.

Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu.
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Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją
pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei
slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti
nereikia. Pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo
vietas. Apatinės tarpinės yra dvieju skirtingų
storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite
ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios
naudokite 5mm storio tarpinę, priešingu atveju
tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename
aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas
slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant
5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas
nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos
tik grindų nelygumams sureguliuoti.
Pažymėtose vietose išgręžkite skyles. Skylės
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diametras 6mm.

Prieš tvirtinant sieninius profilius prie
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sienos, užtepkite silikono ant
profilio“nugarėlės”. Užtepus silikono,
profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės
sienoje atitiktų skyles esančias profilyje.

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius.
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DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai
nereikia, dėl įdubusios “nugarėlės”, profilio
sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus
sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek
palenkia į vidų.

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių konstrukcijas. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba sulyginkite

9

sienelės viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta
geruliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 13
mm
Sureguliavus sienelę iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją.
Skyles pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu
ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite
varžto dangtelį.

Sureguliuokite duris. Tai galite padaryti
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apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir
pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę
reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su
rakteliu.

Ant sienelių uždėkite horizontaliąsias
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tarpines taip, kaip nurodyta. Tarpines
sukirpkite ligiai su magnetinėmis tarpinėmis,
o šalia lankstų pagal jo formą.
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Priklijuokite slenkstuką silikono
pagalba.

Užsandarinkite surinktą kabiną
silikonu iš vidaus . 24h, kol sustings
silikonas, sienele nesinaudokite.

