Szerelési útmutató
Blower-door előlap beépítése
FONTOS TANÁCSOK
A beépítés során fokozottan ügyeljen
arra, hogy a munkálatok alatt ne
sérüljön meg ill. piszkolódjon be a
speciális aluminium fólia. Mielőtt
megkezdi az építést, mindenképpen
olvassa végig az építési útmutatót.
Kérjük, hogy a leírtaknak megfelelően
járjon el az építés során!
A kéményépítés során a baleset- és
egészségvédelmi szabályokat tartsák
be! Javasoljuk a védőkesztyű, az
acélbetétes védőbakancs használatát.
A köpenytégla és a samottelemek
vágásakor védőmaszk (P3/FFP3) és
védőszemüveg használata javasolt.

A beépített füstcső-csatlakozó
idom
A köpenytégla kivágási méretét az ABSOLUT
kémény építési utasítása és a kivágó sablon
segítségével alakítsuk ki.
FONTOS: a köpenytégla a szigetelés környezetében tiszta, száraz és
zsírmentes legyen!
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Előkészületek és az előlap méretre vágása

Mérjük meg a nyílásméretet alul és felül.

Óvatosan húzzuk le
az aluminium fóliát
az előlapról.

Jelöljük rá a felső
vagy az alsó
nyílásméretet az
előlap hosszabbik
oldalára.

A fűrészlap segítségével vágjuk méretre az
előlapot. A levágott darabot tegyük át a másik
oldalra (ld. piros nyíllal jelölve). A belső
maggyűrűk és a mag maradjanak az előlapban
merevítésként.
FIGYELJEN az egyenes vágásra!

A Blower Door előlap beépítése a köpenytégla nyílásába

Tegyük a szögvasakat
az előlapba. A felső
szögvasakkal
kapcsoljuk a levágott
darabot a másikhoz.

A belső magot vegyük
ki.

Az átmérőkhöz
igazítva még a
behelyezés előtt
vegyük ki azokat a
gyűrűket, amelyekre
nincs szükség.

A méretre igazított
előlapot igazítsuk a
helyére...

… és a kivágó sablon
segítségével toljuk be
egészen a
köpenytégla síkjáig.

Így néz ki a beépített
előlap.
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A Blower Door P270 tömítő ragasztó felhordása

FONTOS:
A köpenytégla
környezete a
ragasztó
felhordásakor
legyen por, zsír és
szennyeződés
mentes. (Ezt a részt
a képen szaggatott
vonallal jelöltük.)

FONTOS:
a ragasztót
óvjuk a
fagytól!
Illessze össze a
tömítő ragasztó
részeit.

Tartsuk be a
biztonsági előírásokat!

Vágjuk le a tubus
végét, és a felhordó
csövet tegyük rá. A
csövet kb. 8 mm-es
anyagfelhordásra
készítsük elő.

A speciális alumínium fólia felragasztása

A fólia méretre
vágásakor ügyeljünk,
hogy a köpenytégla
kivágása körül legalább
20 mm-t takarjon be.

Így néz ki a felhordott
ragasztó.

A ragasztó felhordását
követően tíz percen belül
illesszük a helyére az
alumínium fóliát…

… és körben
nyomkodjuk a
ragasztóra.
Figyelem! Ne
nyomja 4 mm-nél
lejjebb a síkban! A
fólia közben ne
sérüljön!

Fejezzük be a külső
felületet.

Készen van.
A fóliát a füstcsőcsatlakozóból csak a
készülék
csatlakozatása előtt
vágja ki!

A vágás előtt tegyük egy kartonra a fóliát, nehogy
megsérüljön.

8 mm-es sávban
hordjuk fel a
köpenytéglára a
ragasztót.
FIGYELEM! Ügyeljünk
az egyenletes és
folyamatos
felhordásra.

Így néz ki a fólia a
felragasztás után.
Figyelem! Ügyeljünk
rá, hogy a ragasztó
kötési ideje alatt ne
érje semmilyen
mechanikai hatás a
fóliát!

A vakológyűrű beépítése

A hálós vakolatgyűrűt
szegeljük a helyére
Figyelem! Az
alumínium fóliára
vigyázzunk, nehogy
kiszakadjon.

A simítóvakolatot
csak 48 óra eltelte
után hordjuk fel.
Ügyeljünk a ragasztó
kötési idejére!
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