Monteringsanvisning rörsockel
Börja med att lägga ut låslisten efter väggarna. Vid ojämt golv, limma mot golvet så att listen följer golvet.
Markera var förgreningarna till radiatorerna skall ske.
Anbringa monteringslim på kärnans väggsida. Montera kärnan något utvikt mot låslisten och tryck fast
mot vägg.
Skall rörmontaget ske i en följd, rekommenderas komplettering med smältlim på några punkter för att få
snabb limhållfashet (max 150 grader C).
Uppehåll görs vid radiatoranslutning och vid hörn för rörkopplingar.
Ledningar kan därefter föras in i spåren i kärnan och ansluts till radiator.
(se nedan PS. ang. förgrening!).
Fixering av ledningarna görs vid radiator och vid hörnen.
Efter provtryckning kan täcklisten monteras.
Hörnvinklar vid inner- och ytterhörn samt skarvdelar överlappar täcklisten och låslisten. Monteringslim
anbringas på hörndetaljernas ändar mot täcklisten.
Förgreningen skall overlappa kärnan och trycks ner i låslistens spår.
Skarvdelar används mellan täcklisterna och förgrening.
Vid montage vinklas täcklisten något uppåt samtidigt som ett hörn förs ner i låslistens spår och täcklisten
trycks i sidled mot skarvbiten och ett korrekt montage erhålls.
PS. Det kan vara svårt att skjuta täcklisten i sidled när den kommit ner i låslistens spår. I så fall får man
börja om (för att lossa täcklisten, för ner ett tunt blad i låslistens spår vilket frigör låsningen).
Håltagning i förgrening görs innan radiatorn inkopplas vilket underlättar montage över rören.
Kapning av listerna och kärnan görs enklast med vanlig bågfil. Då skarv- och hörndelar är överlappande
så behövs inte kapningen vara helt vinkelrät.

Tekniska data:
Rörsockel
		
		
		

Höjd:		
Djup: 		
Längd:		
Vikt. 		

Innerhörn		
Ytterhörn		
Skarvdel		
Förgrening
			
			
Ändkåpa		

93 mm
43 mm
1180 mm
0,5 kg/m

Längd x Längd 75x75 mm
Längd x Längd 75x75 mm
Bredd 28 mm
Längd: 200 mm
Största djup: 75 mm			
Största höjd: 125 mm
Längd: 30 mm

Täcklist material:
Låslist:			
Kärna:			

ABS vit
ABS vit
EPS vit

