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Benodigd voor montage

SecuBar Twist staal 

Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

Algemeen
De SecuBar Twist stang is niet geschikt om los in het kozijn te 
monteren. Monteer deze stang met behulp van apart leverbare 
SecuBar Twist nokken. 

Er zijn diverse types voor montage in de dag of op de dag (kies op 
de dag indien in de dag niet past).

Zie de verpakkingen van de genoemde montage-accessoires  voor 
de  montage-handleiding. 

Deze stang is goed gekeurd voor montage op ramen tot 100cm 
lang/breed. 

Grotere overspanningen 
Gebruik SecuBar Twist Heavy Duty voor overspanninggen tot 
130cm. (art.nr. 2010.358.495)

Belangrijk
Vanwege roestvorming is deze SecuBar alleen geschikt voor mon-
tage  binnen. Voor buiten- montage of binnen- montage in vochtige 
ruimtes  kiest u de serie SecuBar RVS barrière-stangen.
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Leverbare montage-accessoires:
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Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding  door.

Houten kozijnen (alleen binnen montage)
Bevestig eerst de inbusboutjes (onderkant steun, middelste boor-
gat). De stang wordt uiteindelijk ingeklemd tussen deze uit-
stekende boutjes.

1. controleer of de steunen op het kozijn passen.

2. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog be-
diend kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen en SKG** mag de afstand tussen kozijn en stang niet 
groter zijn dan 15cm.

3. zorg ervoor dat de schroeven op minimaal 2cm afstand t.o.v. 
de rand van het kozijn geplaatst worden.

4. teken de montage gaten af aan beide zijde. Boor deze voor met 
een 3mm houtboor (bij hardhout 4mm)

5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage- 
gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm 
bij op. Dit is de buislengte. 

6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor me-
taal. Werk de zaagsnede af met primer.

7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft 
ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat 
schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. 
(Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats 
de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.

8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop on-
klaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-
dopjes over de onderringen en breng de witte lamelstoppen aan 
in de steunen. 

kunststof kozijnen (alleen binnen montage)
1. controleer of de steunen op het kozijn passen.

2. om te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen dienen de 
schroeven minimaal 5mm verschroeft te worden in de stalen 
kern. (min dikte 1.5mm) Montage materiaal voor kunststof los 
verkrijgbaar, art nr 1010.049.005 

3. bepaal de montage plaats. Zorg ervoor dat het raam nog be-
dient kan worden. Om te voldoen aan het Politiekeurmerk veilig 
wonen en SKG** mag de afstand tussen kozijn en stang niet 
groter zijn dan 15cm.

4. teken de montage gaten af aan beide zijden en boor voor met 
een 2mm boor geschikt voor metaal.

5. bepaal de buislengte. Meet de afstand tussen de montage- 
gaten die u voorgeboord heeft aan beide zijden en tel hier 7mm 
bij op. Dit is de buislengte. 

6. kort de SecuBar Twist buis in met een zaag geschikt voor me-
taal. Werk de zaagsnede af met een primer.

7. monteer nu 1 steun zodanig dat het inbusboutje, welke u heeft 
ingedraaid, naar de buitenzijde van het kozijn wijst. Voor u gaat 
schroeven eerst de onderringen om de schroeven plaatsen. 
(Zie afb. 1) Schuif nu de buis in de gemonteerde steun en plaats 
de 2e steun op de buis en zet deze vast op het kozijn.

8. na montage de schroeven beveiligen door de schroefkop on-
klaar te maken of te vullen met staalplamuur. Plaats de afdek-
dopjes over de onderringen en breng de witte 
lamelstoppen aan in de steunen. 
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