Műszaki info

9.

Kötőelemek szerelése
Szerelés előtt győződjön meg róla, hogy az anyag amire a zsaluziát szereli megfelelő teherbírású.
Ennek megítélésre 2,5 kg/m2 súllyal számoljon takarólemez nélkül a zsaluziáknál és 3,5 kg -al a homlokzati zsaluzia esetén.

S-típus

9.15. Kötőelemek, kültéri zsaluziák rögzítéséhez

Szerelés betonba vagy téglafalba:
Fúrjon ø 8 mm lyukat min. 70 mm mélyen. Alkalmazza a csomagban mellékelt kötőelemeket, csavarozza 5 x 50 mm csavarral.

Z-típus

Szerelés fába, műanyagba vagy vasra:
Alkalmazza a szállítólevél szerint a csomagolt kötőelemeket.
A műanyagba történő szereléskor a csavart legalább 2 műanyag válaszfalba és 1 merevítésbe kell rögzíteni.
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F-típus
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E-típus
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C-típus

A vezetősíneket minden esetben a mellékelt rozsdamentes csavarokkal rögzítse.
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Más rögzítendő alapanyag vagy bármilyen kérdés esetén lépjen kapcsolatba a gyártóval. Nem megfelelő rögzítés esetén
a gyártó nem vállal felelőséget. A termék élettartamának végén (kültéri zsaluziák) a szakszerű megsemmisítés végett a
külső zsaluziákat továbbítsa a gyártónak ŽALUZIE NEVA s.r.o. vagy egyébb szerződéses szakmai cégnek.
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