MONTAGE HANDLEIDING BLINDE PLANKDRAGER SCHUIFDEUR-TOTAAL.NL
Wat is er nodig voor de montage van de dragers?:
Pluggen en schroeven (type afhankelijk van ondergrond, wij adviseren in de meeste
gevallen een Fischer SX plug 8x40 i.c.m. een 4,5x50 schroef)
In sommige gevallen adviseren wij om ringetjes tussen de montage plaat en
kop van de schroef toe te passen om trillingen op te vangen en speling te voorkomen.
** bij montage op een houten achtergrond volstaan allen schroeven
zonder pluggen.

Boor de gaten op de juiste positie:
Teken een horizontale lijn (waterpas) op de wand ter hoogte van de montage gaten
van de dragers. Markeer de positie van de gaten op de wand (tip plaats alle dragers
achter in de wandplank om de juiste maatvoering te bepalen)
Boor de gaten met de juiste diameter boor, maak het gat stofvrij en plaats de plug,
gebruik eventueel een hamer om de plug goed vlak met de wand te slaan.

Monteer de plankdrager:
Gebruik bij voorkeur een accuboormachine om de schroeven vast te draaien.

Stel de drager juist af:
Indien de boorgaten iets verlopen t.o.v. de markering dan kun je de drager nog in
hoogte en zij-afstelling corrigeren.
De kleine schroefjes links en rechts naast de montage pen (bij de rode pijlen)
moeten aangedraaid worden totdat deze het achtervlak raken. Deze schroefjes
geven u de mogelijkheid de pen zo af te stellen dat deze voorover of achterover
helt waardoor u dus kunt voorkomen dat de plank gaat afhangen, indien dus de
wandplank na montage niet waterpas hangt over de diepte van de plank kunt u
middels deze schroefjes de plank corrigeren.

Schuif de wandplank over de dragers:
Schuif de wandplank over de dragers strak tegen de muur aan. De plank hoeft niet
geborgd te worden (deze zal niet uit zichzelf eraf glijden tenzij de plank voorover
zou hangen) Mocht de plank te los over de dragers schuiven dan kunt u de
buitenste 2 dragers middels de zij afstelling iets naar buiten afstellen zodat de plank
strakker over de dragers schuift.

