Maskeeraus ja hionta
Vaihe 2.
Laita maskeerausteippiä pohjaosissa olevaa
sisempää jyrsittyä merkkiviivaa pitkin.
Sivumoduuleissa maskeerausteippi laitetaan mustaa
merkkiviivaa pitkin.

Vaihe 1
Laita maskeerausteippiä n. 1 cm pohjaosien
sisemmästä jyrsitystä merkkiviivasta sekä n. 1cm
sivumoduulien mustasta merkkivivasta. Hio
maskeerauksen ulkopuolinen alue karhunkielellä.
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HUOM! Tämä on tärkeä vaihe asennuksessa. Tämän takia on maskeeraus ja hionta
jo nyt valmiiksi tehtynä tehtaalta ja myös silloin kuin suorittaa asennuksen itse.

Asennusohje Exclusive (0810)
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Aseta pohjaosat pehmeälle ja puhtaalle alustalle niin että muovipinta ei naarmuunnu. Ruuvaa osat yhteen
ja asenna tukijalat. Käytä 12 kpl 4,2x55mm. Asenna tukijalat. Käytä 9 kpl 4,5x60mm

Ruuvaa kiinni musta putkenpidike pohjassa
olevan merkin kohdalle. Käytä ruuvia
4x40mm.

Asenna läpivienti ja alempi putki. Käytä
mukana olevaa puista työkalua.

Laita läpiviennin tiiviste kaulukselle. Laita
silikoonia kierteisiin sekä tiivisteen uraan.

Ensimmäisen sivumoduulin asennus
tehdään tässä asennossa kohtaan jossa on
kaksi mustaa viivaa.

Ensimmäinen moduuli joka asennetaan on
se missä on reikä kamiinalle.

Naaraspontin ulkoreuna on kohdattava
musta viiva.

Jos sivumoduulia joudutaan säätää niin
voidaan käyttää mukanaolevaa ”kapulaa”
joka sopii uraan.

Pontin siäreunan (lähellä maskeerausta) on
kohdattava jyrsitty merkkiviiva.

Seuraava sivumoduuli asetetaan ja
työnnetään ponttiin ennekuin se lyödään
sisään pohjaa kohti.

Oikein asennettuna tulee musta viiva olla
pontissa olevassa aukossa. Kankaista
kiristysliinaa voidaan käyttää asennuksessa
modulien paikalla pitämiseksi.

Mittaa alhaalta ylöspäin 79 cm kohta
ylemmän kiristysvanteen naulalle. Tämä
tehdään neljään eri kohtaan, n. 90-asteen
kulmaan toisistaan.

Tee sama asia alhaalta 9 cm ylöspäin.
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Kiristysvanne voidaan nyt asentaa.

Aukon on oltava 6 sivulautaa vasemmalle
siitä sivulaudasata jossa on reikä
kamiinalle. Kiristetään kiinni niin että
aukon suuruus on n. 4-5 cm. Sitä mukaan
mitä kiristät kävele ympäri ja sovita
sivumodulit niin että välit maskeerauksen
välissä ovat ympäriinsä saman suuruiset.

Laita vaahtomuovi tynnyrin sisälle.

Asenna tiivistysmassa pohjan ja
sivumoduulin väliin.

Tämän jälkeen asennetaan tiivistysmassa
sivumoduulien väliin.

Tasoita sauma lastalla. Ole huolelleinen että
saumausmassa on hyvin levitetty
maskeerausteippiä vastaan. VIHJE! Pohjan
ja kyljen välin saa parhaiten laitettua
keskisormella, puhdista sormi tärpätillä.

Irroita ensimmäinen kerros
maskeerausteippiä sivumoduleista.

Seuraavaksi laitetaan saumausmassa
pohjamodulien väliin.

Levitä sauma lastalla

Irroita pohjamoduleista ensimmäinen kerros
maskeerausteippiä.

Kun ensimmäinen kerros maskeerausteippiä
on poistettu ja saumat ovat kuivuneet (12
tuntia) niin sen jälkeen levitetään saumojen
päälle TubCoat.

Levitä TubCoat ensiksi pohjan ja sivun
väliseen saumaan.

Sitten sivumodulien saumat.

Levitä TubCoat pohjamodulin saumoihin.
Anna kuivua.
4 tunnin kuivumisen jälkeen tehdään toinen
muovitus.

Irroita maskeerausteippi sivumoduleista,
(jatka oikealle)

ja sitten pohjasta. Anna saumojen kuivua 24
tuntia ennen istuinten asennusta.

Asenna ensimmäinen istuinalusta pohjassa
olevien kahden mustan viivan väliin. Täytä
istuinalustan reijät silikoonilla ennen niiden
kiinniruuvaamista. Tällä tavalla varmistetaan
että vettä ei pääse ruuvin tekemään reikään.
Käytä ruuvia 4,2x55mm.

Loput istuinosat sijoitetaan paksun sauman
keskelle

Reunus, jos kuuluu toimitukseen, niin siitä
tulee eri asennusohje. Reunuksen
asentamisessa noudata näitä vaiheita.
Maskeeraa tynnyrin sisäosan yläreuna, jätä
noin 1-2mm reunasta.

Levitä silikooni yläreunalle

Aseta reunus varovaisesti tynnyrin päälle.
Aseta reunus niin että sitä ei tarvitse enään
irroittaa. Suosittelemme että kaksi henkilöä
suorittaa tämän työvaiheen. Esiporaa sen
jälkeen 3-4mm poralla.

Laita ”prikat” reikiin ja ruuvaa reunus
kiinni.

Lyö muoviproput kiinni kumivasaralla.

Levitä silikoonia sisäpuoliselle pinnalle
jossa reunat kohtaavat.

Levitä silikooni sormella.

Irroita maskeerausteippi.

