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RAAMAFDICHTINGSSET  

Veel gestelde vragen

S A M E N G E S T E L D  D O O R  H E T  H O O M E E  T E A M



Welke soorten ramen zijn geschikt
voor deze raamafdichtingsset?



Welke soorten ramen zijn geschikt
voor deze raamafdichtingsset?

Deze raamafdichtingsset kan
ook op klapdeuren worden
geïnstalleerd.

Dit product is NIET geschikt voor ramen met een diepe nis.



Google naar “HOOMEEraamafdichting installatiesvideo 2020” om deinstructievideo te bekijken.

Wanneer u een dubbel openslaand raam heeft zoals op de foto, sluit
eerst het openslaande raam zonder hendel.  
Breng vervolgens het klittenband aan op het raamkozijn en het
openslaande raam met de hendel, zoals weergegeven in
onderstaande afbeelding. 
Nu ben je klaar om het afdichtingsdoek aan te brengen, zoals
beschreven in onze handleiding en te zien is op onze instructievideo
op YouTube. 

Hoe te installeren op een
dubbel openslaand raam?



Het is niet nodig om de scharnierzijde van het raam/ de deur af te
dekken als er geen opening is tussen het raam en het frame van het
raam/ de deur (foto A). Echter, wanneer er een opening te zien is
(foto B) zorg dan dat het raamafdichtingsdoek de vier zijden van
het raam/ de deur volledig bedekt voor een betere isolatie.

Het afdichtingsdoek bedekt de
scharnierzijde van het openslaande
raam niet helemaal. Klopt dat?



INSTALLATIE TIP
Om het raam te sluiten na
installatie moet u ervoor zorgen
dat het klittenband niet op de plek
is geplakt waar het openslaande
raam het raamkozijn raakt tijdens
het sluiten. Dus vergeet niet om te
checken of het raam goed sluit na
het aanbrengen van de
klittenband.
 

Hoe sluit ik mijn raam na
installatie?

IWanneer u de mobiele A/C niet
wilt gebruiken en u het raam wilt
sluiten, verwijder het
raamafdichtingsdoek van het
openslaande raam. U hoeft niet
beide kanten los te maken

Juiste klittenband positie

Let op: Klem hetraamafdichtingsdoek niettussen het raam en hetraamkozijn. Hierdoor kanhet scheuren.



Optie 1: Vouw het overtollige afdichtingsdoek in lagen en plak deze op het
klittenband. Dit is de beste oplossing wanneer het overtollige afdichtingsdoek
niet erg lang is.

 
 
 
 
 
 
 
 

Er is overtollig afdichtingsdoek na
de installatie. 
Wat kunt u hiermee doen?

Optie 2: U kunt het overtollige
afdichtingsdoek oprollen en met
een elastiek vastzetten. Deze
oplossing is netjes en schoon.



Optie 3: Gebruik een klein stukje klittenband om de uiteinden van het
overtollige afdichtingsdoek aan elkaar vast te maken. Deze oplossing
is mooi en netjes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er is overtollig afdichtingsdoek na
de installatie.
Wat kunt u hiermee doen?

Let op: Wij raden niet aan hetovertollige afdichtingsdoek af teknippen. Dit kan ten koste gaanvan de werking van het product.



INSTALLATIE TIP
Ten eerste, zorg ervoor dat u het
klittenband niet te dicht bij het
glas van het raam plakt (zoals de
rode lijn weergeeft in de
afbeelding). In dit geval zal het
raamafdichtingsdoek te strak
zitten na installatie. Dit vergroot
de kans dat de hoeken van het
raam de stof zullen scheuren.     
 

Mijn raamkozijn heeft erg scherpe
hoeken die het stof kunnen scheuren.
Wat moet ik doen?

Om te voorkomen dat het
raamafdichtingsdoek beschadigd
raakt kun u de hoeken van het raam
bedekken met iets zachts. 



U kunt lijmresten verwijderen
met heet water,
ontsmettingsalcohol of aceton. 
Als de lijmresten oud zijn,
gebruikt dan een föhn om het
te smelten en reinig het
vervolgens met een zachte
schoonmaakdoek of papieren
doek.     

 

Hoe kunt u klittenbandresten
verwijderen?

Let op: Gebruik geenkrabgereedschap om de lijmte verwijderen – ze kunnenuw raam beschadigen.



Neem gerust contact met ons op voor verdere vragen. 
Dit kunt u doen door op deze e-mail te antwoorden of contact met ons

op te nemen via Amazon. 
Onze klantenservice helpt u graag! 

 

Heeft u meer vragen?

Foto’s van onze gebruikers


