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RADlÁToRBURKoLAToK

összeszerelési ú tmutató
A csomaq tartalma:

1 . Elólap friggöleges eleme 81,5 x 9 cm

2, Elölap vZszintes eleme 104,4 x 9 cm 2 db

3. Osz6 elem 54,5 x 9 cm 1 db

4. Oldalelem 8í,5 x 20 cm 2db
5. Tetó saok elem 20 x 23 cm 2db
6. Tetöközbensöelem 90x 20cm 1 db
7. Gsavar 88db
8. Deékszögü összekötö elem 8 db

9. Lapos összeköto elem '10 db

Az összeszerelt radiátoóurkolat méetei:

Hasznosbelméret Beíoglalókülméet
magasság 81,5 cm 83,3 cm
szélesség 122,4cm 130cm

17,2cm 23 cm

- Alnennyiben az elbkami k ívánt adiátor ezeknél a méreteknéljelentösen kisebb, a különbözó

elemek a megfelelö méretre vághaóak, figyelembevéve az alábbiakban megadottösszeszeelési
mépteket.

- Mivel a falazatok épüleienkénteltéóek lehehek, ezért a falhoz ógzítéshez szúks{;es csavaokat
és tipliketa csomag nem brtalmazza. A ó9zités akárel is mandhat, de szüksegosegéól mindenki

saját felelóss{lée dönt.
- Haaradiátoóurko|atvizeshely'ségbekerül,azé|ethrtamnöve|esecéljából azalsóvágottéleket

célszerú lelakkozni.
- Az alkotóe|emek hátoldalát esetenként ceruzas X jelöli.

- NatrlrMDFalapanyagúndiátoóurkolatválasztásaeseténtanácsmelöbbazalkotóelemeket
lefesteni.&órteljárással összeszeelésutánisfelúlet<ezelhetó Azalkalmazandótechnológiával es
a fesékválasztással kapcsolaban ké{e szakember bnácsát



2. oldal

1,|épés: Az elólap összeszeelése

- az elölap elemeit az ábrán látrato módon, a hábldallal felíelé helyezzük egy sik felülete
- 4 db lapos <isszekötó elemmel ógzibük ossze a vEszintes és a fiiggóleges elólap elemeket.

Törekedjük arra, hogy minél szoosabban illeszkedjenek egymáshoz,

lapos osszeköb elem

2. lépés: Akiváhszbttbetét ógzíSse az előlaphoz

- Mdszövetesetén
1. 10-1 5 perc re ázbssuk vizbe.
2. Vegyük ki a v2ból és ibssuk le a felületeól a felesleges vZet
3. Még nedvesen helyeaük rá az elólap hátoldalán a nádatúgy, hogy kööe mindenhol

Ébkafon az elölapn.
4. 9oritó lécek és csavaoksegibégével kezdjük el a ó9zítéstaz egyik óvid oldalnál úgy,

hogy a léc alattminél feszesebb legyen a nádszövet. (1.ába)

5. 9után a másik óvid oldal a fesz ib ük át a szövebt és ógz i§ük egy szorib léccel es

csavaokkal. (2.ábn)
6. Elóbb az elsó hosszabbik oldalon ögzibük a szövetet, majd a mÉsik oldaln kiíeszitve

fejezzük be a betet rcgzítesét. (3.ábm)

1.ábE 2,ábra 3.ábo

- Papíszövet esetén
'l. 2530 másodpeorc ázbssuk vízbe
A továbbiakban a nádszoveteknél alkalmazott 2S. lépéseket kell alkalmazni.

- Perforált Locatelli keményfuost lemez eseÉn
1. llelyezzük É az elölap hátoldalán a perfoelt lemezt úgy, hogy köóe mindenhol rátakafon

az elólapn.
2. GavaoksEibégével ógzibük a lemeztaz elólaphoz.

\ ,/:z
élzárás



3. oldal

- Perfoált Locablli alu lemez eseÉn
1. |-ielyezzük m az elölap hátoldalán a perforált lemezt úgy, hogy köóe mindenhol rátakarjon

az elölapn.
2. &oritólecek es csalaok segibégével ógzíbük a lemeztaz elólaphoz,

3, lépés: Az oldalelemek ógzítése az elólaphe

3.1. A rajzon m€adott méretek alapján csavaokkal ógzí§ük a deréksztigú összeköb
elemeketaz oldalelemhez.

teteje

hátulja ------------+ eleje (elzáns)

3.2. Fektessük az oldalelemetaz alábbi ábak szerintaz elölapn, majd csavarokkal ó9zíbük.
Megjegyzás: Miután osszecsavaozfuk az oldalelemeket az elólappal, azt fogjuk bpmzhlni,
hogy nem zámak be deéksz<iget egymassal. E a szerelésnek ebben a fazbában
temeszetes és a fedlap ögzitiése után megszúnik.

felülnézet

alja

elölnézet



4.oldal

4, lépés: Abti elemek összeszeelése

- a te6 elemeit az ábrán látható módon, a hábldallal felfelé hetyezzük egy s ík felülete
- 4 db lapos összeköb elemmel ógzíbük ossze a saok elemeket es a közbensó elemet
Törekedjük arra, hogy minél szorosabban illeszkedjenek egymáshoz

saok elem aok elem (hábó él)

5, lépés: Ab6 ógzítÉse a keefiez és az oldalelemekhez

- az ábnn megadott méretek alapján csavaozzuk a derékszögú összekötó elemeket a tetöelemhez

de rékszog ú összekötó elem

_ helyezzük a tetöelemre az oldalelemekkel összeszerelt elólapot és csavaozzuk hozzá a tetóelemet.

Gyártja es foqalmazza:
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lapos összekötó elem

élz,áás

B/ M/a 17,/-,////
deékszogú összeköó elem


