
Paigaldusjuhend  

Paigaldusjuhend: 1. Enne akna paigaldust

 

1. Müüritis
CONTEGA FIDEN EXO paigaldatakse lengile enne akna paigaldamist. Leng on
pukkide peale pandud ja valmis paigaldamiseks. Välimine külg on ülesse
poole.

 

2. Kaitsekile eemaldamine
Lõigake väline kaitsekile lõikenoaga lahti ja tõmmake ära.

 

3. Rulli avamine
Rull noaga või kääridega lahti lõigata.

 

4. Otsa äralõikamine
Rullige CONTEGA FIDEN EXO veidike lahti ja lõigake teibi liiga tugevasti
kokkusurutud ots (u 2 cm) ära.

 

5. Teibi kleepimine aknaraamile
Eemaldage eralduskile, teip lengi suhtes otseks ja kleepige järk-järgult kinni.
Teip ei tohi pärast paigaldamist näha jääda (nähtavast servast u 1–2 mm
tagasi).

 

6. Teibi seejuures kokkusurumine
Suruge teip kleepimise ajal eriti põkkliidete tegemisel kergelt kokku, mitte
mingil juhul ei tohi seda venitada!
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Paigaldusjuhend: 2. Peale akna paigaldust

Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Vajaduse korral tasandage seguga ebatasased mineraalsed
aluspinnad. Puhastada aknaraamide küljed. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva
või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega. 

Püsiv nake saavutatakse hööveldatud ja lakitud puitakendel ning plastakendel. Pind ei tohi olla kaetud niiskusthülgava vahendiga. 

Konstruktsiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal
vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised.

 

7. Nurkades ühendamine põkkliitena
Kleepige teip ümberringi lengile. Seejuures kasutage igal küljel ühte
CONTEGA FIDEN EXO lõigatud tükki ja ühendage nurkades põkkliitena. 
Nurga piirkonnas suruge veidi kokku.

 

8. Akna paigaldamine
Asetage aken nõuetekohaselt paika ja fikseerige sobiva kinnitussüsteemiga.

 

9. Valmis
Valmis tuulekindel ja vihmakindel ühendus.

 

1. Müüritis
Aken on juba paigaldatud, CONTEGA FIDEN EXO paigaldatakse hiljem.

 

2. Üks täispikk CONTEGA FIDEN EXO riba lahti rullida
... ja lõigake teibi liiga tugevasti kokkusurutud ots (u 2 cm) ära. Teip
ettevaatlikult pahtlilabidaga vuuki suruda. Hilisema nähtavuse vältimiseks
alati teip nähtavast servast u 1–2 mm sissepoole paigaldada.
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Raamtingimused

Üle 20 °C temperatuuri korral tuleb teipi ka ehitusplatsil hoida jahedas. Alla 8 °C temperatuuri korral tuleb teipi hoida olenevalt temperatuurist optimaalsetes
tingimustes.
Teibi ja planeeritavate vuukide mõõtmed tuleb valida akende ja uste paigaldamise projekteerimise ja teostamise RAL-i juhiste kohaselt.

Paigaldamise korral tuleb teipi vuugi ühe meetri kohta arvestada 1 cm võrra rohkem (tihendatud paigaldamine). Nurgad ja pikkivuugid teha põkkühendusega.
Tagada teibi kinnitumine sobivale pinnale kuni teibi pinge alt vabanemiseni isekleepuva pinna kaudu. Teip tuleb tehnilistel põhjustel paigutada vuugi servast
sissepoole vähemalt 2 mm nihkega.

Lahtivõetud teibirulli pinge alt vabanemise vältimiseks kinnitada teibiots KLIPPFIX-ga või kleepida kleepriba ümber kogu teibirulli. Teibirulli hoida pikali asendis.
Avatud teibirulli küljele tuleb asetada raskus. 

Enne ülekrohvimist ja -võõpamist tuleb kontrollida materjalide sobivust.
Teipi ei tohi puhastada ja see ei tohi kokku puutuda agressiivsete kemikaalidega.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste
praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote
kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid.
Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme
kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro
clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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