Инсталиране на алуминиевия профил

Използването на алуминиевия профил е добър начин да придадете на монтажа и инсталацията на системата T-STRIPE
добър завършек. Профилът може да е прахово боядисан в желания цвят и може да се използва за всеки тип прозорец. Ако
планирате да облицовате /покриете профила, първо трябва да го почистите и загладите и след това да нанасяте
двойнозалепващата лента директно към алуминиевия профил.
Измерете ширината и дължината на Вашия прозорец. Ако прозорецът е с размери
100 x 80 cm, тогава трябва просто да скъсите алуминиевите профоли с дължина 1.2m. за пошироки прозорци препоръчваме алуминиеви профили с дължина 2.5m, които се предлагат в
пакети от 7 или 20.

Необходими за инсталирането на алуминиевите профили са:
- Алуминиеви профили с дължина 1.2 или 2.5m
- Шкурка за изглаждане на отрязаните ръбове
- Специален почистващ агент за почистване на профила и стъклото на прозореца преди инсталиране
- Двойнозалепваща лента за закрепване на алуминиевия профил към стъклото на прозореца.
МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ!
Важно: Стъклото на прозореца трябва да бъде минимум 20°C (препоръчително
повърхностна температура, за да работи специалното лепило) . Може да се
използва лъчист нагревател за загряване на стъклото на прозореца.
Необходими инструменти за инсталирането:
- ръчен трион
- уред за фиксиране на алуминиевия профил
- пила за заглаждане на краищата
- кърпа за почистване
1. Следвайте стъпки от 1 до 6 от „Професионален монтаж и инсталиране”.

Илюстрация 1: уред за фиксиране

2. Използвайте трион, за да срежете алуминиевия профил (илюстрации 1+2).
Оставете около 30mm свободни за комплекта за свързване/ захранващия
кабел (илюстрация 2). Имайте предвид, че профил се разширява малко,
когато се увеличи температурата, затова препоръчваме срязването на
профила да е с 1 мм/1 м по-къс от актуалната дължина на рамката.
3. Загладете ръбовете, за да предотвратите повреждането на T-STRIPE
загряващия елемент.
4. Изгладете с шкурка профила от страната, която ще бъде закрепена към
стъклото на прозореца (илюстрация 3).

Илюстрация 1: ръчен трион

5. Почистете ръбовете на стъклото и алуминиевия профил със специален
почистващ агент. Избягвайте след това да докосвате почистените
повърхности.
6. Закрепете двойнозалепващата лента към почистената страна на алуминиевия
профил. Още не отстранявайте червения защитен слой. Използвайте само
специалната залепваща лента от комплекта T-STRIPE, тъй като тя е
специално направена да се приспособява към разширяването на алуминиевия
профил. Моля прочетете допълнителните инструкции за двойнозалепващата
лента (съдържат се в пакета и са налични на www.t-stripe.com)
(илюстрация 4).
7.

Илюстрация 2

Издърпайте загряващия елемент през първия алуминиев профил.

8. Отстранете защитния слой на залепващата лента.
9. Поставете алуминиевия профил върху прозореца и го натиснете към
прозореца. Натиснете малко по-силно, за да предотвратите по-късното
отлепване на профила!
Илюстрация 3 - шкурка

10.

Повторете стъпки от 6 до 8, за да поставите останалите алуминиеви
профили на рамката на прозореца (илюстрация 5).

След като закрепите алуминиевите профили, продължете със стъпка 13 от
инструкциите за „Професионален монтаж и инсталиране”.
Наслаждавайте се на Вашите прозорци без конденз!
Всички инструкции можете да намерите на нашия интернет адрес: www.tstripe.com under 'Support' -> 'Downloads'.

Илюстрация 4: Двойнозалепваща лента

Илюстрация 5

