MONTAGEHANDLEIDING
PLAFONDMONTAGE
1.

!

Voordat u de verwarming aan het plafond monteert, moet worden gecontroleerd of deze hiervoor
ook geschikt is. (statica/draagkracht!) Het gewicht van de verwarming vindt u op het dekblad van de
gebruiksaanwijzing. Glas- en spiegelverwarmingen mogen NIET aan het plafond worden gemonteerd!
Neem voldoende tijd voor de montage en laat u door minstens een tweede persoon helpen!

2.

Ter voorbereiding moet het meegeleverde boorsjabloon nauwkeurig en strak worden geplaatst. Het is
absoluut noodzakelijk dat u nauwkeurig boort.

3.

Controleer of de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn voor het aanwezige
bouwmateriaal! Het meegeleverde montagemateriaal is geschikt voor baksteen-, beton- en
steenmuren.
Bij andere muursoorten, zoals bijvoorbeeld hout of gipskarton, willen wij u erop attenderen,
dat een montage niet is toegestaan! Het paneel mag bijvoorbeeld niet direct op een
gipsplaats gemonteerd worden, maar moet aan de plafondstructuur resp. met een
hulpconstructies met geschikt bevestigingsmateriaal gemonteerd worden (neem hiervoor
absoluut contact op met een vakkundig bedrijf)!

!

4.

Indien u tijdens het boren op staalbeton boort en dit de boor verschuift, dient u het paneel een beetje te
verschuiven en opnieuw te boren, om weer alle garen nauwkeurig te kunnen boren.

5.

Bij het inhaken van het paneel dient u erop te letten, dat vanwege de thermische expansie de schroeven
alleen in de parallel ten opzichte van de “korte kant” lopende sleuven van het dradenkruis mogen worden
vergrendeld. Daarna moeten de meegeleverde veiligheidsplaatjes bij alle houders van de “lange kant” van
het paneel uit, tussen schroefkop en houder als extra zekering worden ingeschoven!
korte kant
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lange kant

4 resp. 6x veiligheidsplaatjes
voor alle houders:

6.

Na het correct inhaken van het paneel dient u te controleren of ALLE schroeven nauwkeurig in de houders
zijn vergrendeld. Op moeilijk toegankelijke plekken kunt u ter controle een spiegel gebruiken.

7.

Pas nadat u zich ervan heeft overtuigd, mogen de schroeven zo gelijkmatig mogelijk, kruiselings worden
vastgedraaid.

8.

Ontdoe de verwarming één keer per jaar voor het begin van de verwarmingsperiode van stof en
verontreinigingen en controleer de nauwkeurige bevestiging van de veiligheidsplaatjes evenals de
schroeven. draai deze indien nodig nogmaals vast.
Redwell Manufaktur is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een 			
onvakkundige montage!
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