SPEED Thermo Duct

Geïsoleerde bovendakse kanalen
Montagehandleiding T-frame

Benodigde gereedschappen en materialen voor montage;

• Stanleymes
• IJzerzaag (eventueel inkorten van
aluminium strippen en kunststof frame)
• Kit spuit met silicone kit
• Accuboor/schroef machine
• Handschoenen
• 6 mm ijzer boor/boren

•
•
•
•
•
•

Lijm
Schroeven
Kunststof frame/ T vorm
Aluminium afdekstrippen
RVS hoekstukken
Speed kanalen

Montage volgorde;

1

2

Breng lijm aan op twee plekken van de
doorsnede van het kanaal zie schets.
Let op! de lijm is “opschuimend” en dient
met mate te worden aangebracht!
(Tip; Gebruik handschoenen)
lijm

buitenzijde kanaal
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Plaats het frame in het kanaal.

lijm

buitenzijde kanaal

Breng de lijm aan op het zojuist geplaatste
frame volgens onderstaande verdeling.

lijm

lijm

buitenzijde kanaal

buitenzijde kanaal

SPEED Thermo Duct Montagehandleiding T frame

Montage volgorde;
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Plaats het volgend kanaal of hulpstuk.
Opmerking: daar hulpstukken (bochten,
verlopen e.d.) met de hand in elkaar worden
gezet kunnen er ten opzichte van de kanalen kleine afwijkingen zijn in de inwendige
maatvoering waardoor montage moeizamer
kan gaan.
Tip: Indien bovenstaande van toepassing
is kan men een “zoeker” maken d.m.v. het
afronden van de randen of een “zoeker”
snijden.
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Boor gaten in de meegeleverde aluminium
strip(s), het aantal gaten is afhankelijk van
de lengte van de aluminium strip. Houd
rekening met de hoekstukken welk als
laatste gemonteerd worden, houdt
minimaal 5 cm vanaf het begin en eind
van de aluminium strip aan.

Breng siliconen kit aan op de aluminium
strip in, aan beide zijde van de openstaande rand.

Let op!: gebruik een 6 mm boor, de 5 mm
schroef is breder aan de kop zijde en zal bij
een te klein gat niet goed aansluiten op het
aluminium.
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Plaats de aluminium strip, schroef deze vast
met behulp van de meegeleverde schroeven.
Tip 1: plaats de tweede strip aan de tegenovergestelde kant van de eerste strip.
Tip 2: Schroef de schroeven niet al te vast
wanneer nog niet alle strips zijn geplaatst.

8
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Herhaal stap 5 t/m 8 totdat alle zijden zijn
voorzien van de aluminium afdekstrips.

10

Voorzie de hoeken van het kanaal met wat
siliconen kit.

Plaats de RVS hoekstukken en schroef
deze vast.

Trek alle schroeven daarna aan indien dit
nog niet is gebeurt.
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