300621. Der tages forbehold for evt. trykfejl.

Skylight - lysning til ovenlys
Sættet indeholder:
3 eller 4 tilpassede lysningsplader mærket med placering
Gerigtsæt skåret i gering
Skylight beslag og støttebeslag samt de dertilhørende skruer
Clipspose med ClipOn beslag og geringsbeslag
Følgende værktøj skal bruges til montering af Skylight lysning:Tommestok,
hammer, boremaskine, sav, stiksav, smig vinkel, skruetrækker, fugepistol og lim.

Monteringsvejledning til 4 og 4/3 Skylight
NIC Denmark anbefaler at man forsegler med fugemasse i mellem alle åbne samlinger, for at undgå MDF’en optager fugt.

Sørg for at der er plads omkring lysning i
forhold til dampspærre og isolering. Tjek at
der ikke er tape eller lign. i notgangene.

Tilpas evt. lysningspladerne i dybden inden montering af beslag. Samme længde som evt.
skæres af siderne, skæres også af “knækket” på top- og bundstykke. Mærk op til beslag
på bagsiden af de to sidelysningsplader 162 mm fra endekant. Beslag placeres midt på
afmærkningen og slås ind med en hammer. Derefter skrues de fast med de korte skruer.
Der monteres 4 beslag udmålt fra top og bund på hver af de to sidelysningsplader.

Mærk op til beslag på vinduet 150 mm
fra top og bund indvendig not kant. Beslag
placeres og skrues i med de lange skruer midt på afmærkningen. Der monteres
støttebeslag mellem de to Skylight beslag.

Lysningen samles med clip-on beslag.
Husk at der skal limes i enderne og i
V-sporet før samling. OBS: i skal være
opmærksomme på korrekt placering af
top- og bundstykket.

Det er vigtigt at der er clips placeret på
hver side af “knækket”. Vi anbefaler at
limen tørrer lidt inden montering.

Gerigtsættet samles med de tilhørende
geringsbeslag. Før samling limes kanterne og samles i smig. Vi anbefaler at
lægge limpletter på bagsiden af gerigt
for bedre hæftning mod væg.

Monter lysning i not på vinduet, så skylight
beslag klikker fast. Lysningen klemmes
i bund i not. Der skal limes i not bunden,
så lysningen bliver tæt. Ved montering af
større lysninger anbefales 2 mand.

ar
Vi sidder altid klig!
til at hjælpe d
Ring på telefon
96 69 10 20
Der limes i not på lysningerne.

Det samlet gerigtsæt monteres og presses ind i not. Topgerigt og topplade holdes
sammen med malertape indtil limen er tør.

Forsegl med fuge rundt i alle hjørner, samlinger, ind mod vinduet og rundt ved gerigt.
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