Montagehandleiding
SecuGuard Doorvalbeveiliging Slimline
Ip de dag montage
Lees voor montage altijd eerst de hele handleiding door.

Benodigd voor montage

De SecuBar doorval beveiliging is goedgekeurd volgens NEN 6702
(bouwbesluit) tot een maximale dagmaat van 130cm, bij toepassing op deugdelijke houten kozijnen.
kijk op www.secu.nl voor een actueel overzicht van de modellen en
NEN6702 regels.
2,5mm of 3mm

waarschuwing
In kustgebieden (en andere gebieden met agressieve milieu
indicatoren) moet altijd RVS montagemateriaal toegepast worden
(niet meegeleverd). Neem contact op met Secu voor andere aanpassingen die in die gebieden wellicht noodzakelijk zijn.
Bij sommige kozijnsoorten vervalt de garantie zodra er in verschroefd wordt. Neem bij twijfel contact op met de fabrikant/leverancier van het kozijn.

montage
1. Als u geen maatwerk heeft besteld moet u de juiste buislengte
bepalen. Meet de dagmaat van het kozijn en haal daar 35mm af
voor de aluminium buis en 6mm voor het rvs draadeind. Zaag
vervolgens op maat af.

afb. 1

afb. 2

afb. 3

afb. 4

afb. 5

afb. 6

2. schuif vuldopje over één zijde van het draadeind en schroef
steun erop. (afb. 1)
3. Schuif de aluminium buis over het draadeind. (afb. 2)
4. Schuif aan de andere zijde de vuldop over het draadeind en
schroef de tweede steun erop.
5. Plaats het geheel tussen het kozijn. (afb. 3)
6. Draai de steunen iets in of uit zodat het geheel vrijwel spanningsloos tussen de kozijnen klemt.
7. Teken aan beide zijde de montagegaten af. (afb. 4)
8. Boor voor met een ø2,5mm boor geschikt voor hout. Bij hardhout 3mm. (afb. 5)
9. Zet het geheel vast met de meegeleverde spaanplaatschroeven 4x40mm
10. Doe de meegeleverde afdekdopjes in de montagepunten voor
een fraaie afwerking (afb. 6)

onderhoud

Kijk voor meer informatie op: go.secu.nl/slimline

Neem bij vragen contact op met:
SecuProducts BV • Luzernestraat 29 • 2153 GM • Nieuw-Vennep
Tel.: 0252 - 62 09 01 • E-mail: info@secu.nl • www.secu.nl
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Regelmatig onderhoud is nodig om oxidatie door sterke vervuiling
tegen te gaan. Reinig zowel stang als steunen één keer per maand
met een klamvochtige doek (gebruik nooit een agressief reinigingsmiddel). Iedere 12 maanden inspecteren op algehele staat
van de bevestiging.

