
Garaažiukse aluse tihendi
paigaldus

 

Tihendi paigalduse juhend 

Põranda pinna puhastuseks vajalik keemia: bensiin, alkohol
või rasvaeemaldusvahend (vastavalt põranda materjalile)
Maalriteip
Pliiats
Nuga
Liim või kahepoolne teip, tihendi kinnitamiseks. Kinnituse
tüüp valida vastavalt põranda pinna tüübile.
Soovi korral kindad.

 Vajalikud tööriistad: 

 
 
 1.Laotage tihend garaažiukse alla nii, et

tihendi kõrgem osa oleks siseruumi pool ja
madalam pool väljapool.

 

2. Märkige tihendi piirid pliiatsi või markeriga
põrandale ja eemaldage tihend.

 

3. Asetage pliiatsi piiridest väljapoole teip, et
valmistada pind ette liimimiseks.

4.Lisage liimi nii piirjoone äärtesse kui 
keskele, et tagada piisav liimi kogus tihendi

fikseerumiseks.

 

5.Pressige tihend tihedalt põranda külge
libistades seda kinni järjest, et

eemaldada tihendi ja põranda vahelt kõik
õhumullid.

 

6.Soovi korral paigaldage teip ka tihendi peale ja
kinnitage ääred liimiga, et tagada puhas

lõpptulemus. Eemaldage teibid ja laske liimil
kuivada.

Kanama tee 5,Saku vald
76405, Harjumaa, Eesti

info@inten.ee 

www.gosafe.ee
+372 6 335 230

Kvaliteetne tihend/künnis garaažiukse alla.
Tihend on mõeldud takistamaks vee, pori ja mustuse pääsu

garaaži.
Künnist saab kasutada ka ilmastikuvee suunamisel

kallakutel, sissesõiduteedel jne
Toode on valmistatud tugevast, vastupidavast ja täielikult
ilmastikukindlast sünteetilisest kummist, mis ei kaota aja

jooksul elastsust ega ei vanane.
Kannatab sõidukitega üle sõitmist ning ei kahjusta rehve.

Materjali elastsus tagab mugavama ülesõidu.
- materjal: EPDM kumm
- mõõtmed: 78 х 14mm

- värvus: must

Enne paigaldamistToote iseloomustus

Kuna riba on valmistatud kummist ja karpi rullitud
on oluline see enne paigaldamist sirgeks ajada.

Selleks asetage tihend horisontaalsele pinnale ja
oodake kuni tihend ennast ise sirgeks painutab
või protsessi kiirendamiseks võib kasutada ka

fööni(kuumaõhupüstolit) või asetage see päikse
kätte tasasele pinnale.

NB! Tihend võtab ka kuumutamise ajal mällu
tasapinna kuju, seega veenduge, et see oleks ka

kuumutamise ajal tasasel pinnasel.

Kogu mustus, vesi,
muda, õli ja muu praht
tuleb eemaldada. Ukse
tihendi paigaldamise

koht peab olema
puhas ja kuiv!

NB!
 

ÄRGE sõitke üle tihendi 24 tunni jooksul pärast paigaldamist.

https://goo.gl/maps/iCMbTvRHoAYrpfZs5
https://goo.gl/maps/iCMbTvRHoAYrpfZs5

