Montage serviceluik Thetfort nr. 5 in 430 TD.
Benodigdheden:
-

sterschroevendraaier
decoupeerzaag
ijzerzaag
priem
metaalboor 3; 3,5 en 8 mm.
meetlat c.q. –lint
afplakband breed
6 kleine houtschroeven; dubbelzijdig plakband of montagelijm.
aluminiumstrip 3 x 25 mm. (3x30 mm kan ook): 2st. 250 mm en 2 st. 700 mm.
Butylkit. ( Pas op! De bouwmarkten hebben het niet of willen je butyleenkit verkopen. Niet doen omdat butyleenkit niet
goed genoeg kleeft.
En dat is waar ook: een Thetfort serviceluik nr. 5. (Bij www.dewitschijndel.nl voor € 58,-- (geen verzendkosten) ze hebben
ook butylkit in het assortiment.

Verwijder de reflector van de zijwand.
Verwijder de lat waaraan de bankzitting is bevestigd en de schroef de kabelgoot los van de vloer en plaats een blokje hout o.i.d.
achter de kabelgoot.

Volg de bijgeleverde instructies.
Tip bij instructie 1: plak de mal B+C (wordt meegeleverd met het serviceluik) aan de binnenkant. 15 mm. boven de vloer en 230
mm. van de voorwand. Bij deze afstand is er vanuit gegaan dat de voorste schroef van de reflector zich (horizontaal) 245 mm.
van de tentrail bevindt.

Bij een andere afstand de 230 mm. aanpassen. Berekening: afstand voorste schroefgat reflector minus 15 mm.
Door deze plaatsing blijven er geen schroefgaten van de reflector open. (De reflector moet achteraf op het luik opnieuw worden
opgeschroefd.
(Gebruik geen waterpas tenzij de vloer exact waterpas staat)
Tip bij instructie 5: De plakband zo breed opplakken dat de voet van de decoupeerzaag niet op de lak kan komen (denk om de
draai bij de hoeken)
Tip bij instructie 9: alleen nodig in de piepschuimvulling ( de onderkant b.v. is al met hout gevuld).
Tip bij instructie11: De plakband zo breed opplakken dat de voet van de decoupeerzaag niet op de lak kan komen (denk om de
draai bij de hoeken)
Tip bij instructie17: omdat het buitenframe #3 in het binnenframe #4 komt heb ik eerst het binnenframe #4 geplaatst (instructie
19) en daarna instructie 17 en 18 uitgevoerd.
Bankzitting en kabelgoot kunnen nu weer worden teruggeplaatst.
Tip bij instructie18: waar de schroeven door de aluminiumstrip gaan is met 3,5 mm. voorboren noodzakelijk.
Tip bij instructie19: kleine schroeven of dubbelzijdige tape is prima, zelf heb ik echter een paar dotjes montagelijm gebruikt.
De reflector terugplaatsen met een weinig kit in de schroefgaatjes.

