Інструкція по монтажу шторки на ванну

№
1
2
3
4

Найменування
Скло
Профіль
Ущільнювач
Дюбеля

Шт.
1
1
1
3

Для установки потрібні наступні інструменти:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Рівень
Рулетка
Перфоратор/дриль (дрель на рус.)
Свердло по металу 6мм, свердло для перфоратора 6мм
Ножівка по металу/болгарка
Пістолет для клею або силікону
Кутник
Олівець
Ніж
Силікон, рідкі цвяхи

Покрокова інструкція установки скляної шторки:

1. Визначте місце розташування шторки на ванні.
 Притисніть довгий профіль до стіни та до ванни (праворуч/ ліворуч).
 Рівнем перевірте виключно вертикальне положення профіля! Відмітьте його
положення на стіні олівцем, а також відмітьте в середині профілю (місце для
свердління отворів в профілі, бажано щоб попаст и в шов плит ки).
 Просвердливши отвори в профілі, знову приставляєте вертикально профіль на
відмічене місце та крізь вже просвердлені отвори в профілі зробіть відмітки на
стіні для свердління перфоратором.
2. Примірка шторки
 Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм.
 Прикладіть до стіни профіль, з раніше просвердленими отворами. Вставте у
підготовлені отвори пластикові дюбеля, прикріпіть профіль до стіни.
 Поставте на ванну менший профіль, притиснувши його край до раніше
прикріпленого до стіни профілю, під кутом 90° також вирівняйте паралельно краю
ванни.

 Вставте обережно скло в профіль. Скляна шторка на декілька см менше від
профілю, тому потрібно поставити відмітки олівцем на нижньому та верхньому
профілях по краях скла, відступивши по 2 мм від краю скла(тобто профіль має бути
довшим за скло на 2мм).
 По відмітках з допомогою кутника та олівця нанесіть лінії для позначення місця
підрізання профілю в розмір скла.
 За допомогою болгарки або ножівки по металу, зробіть відріз по раніше
позначеним місцям. Зробивши всі вище перераховані маніпуляції можна
переходити до монтажу скла.
3. Монтаж профілю до стіни та ванни
 Нанесіть на зворотню сторону профіля, що прилягає до стіни, рідкі цвяхи. Потім за
допомогою дюбелів закріпіть профіль до стіни.
 Нанесіть на зворотню сторону коротшого профілю рідкі цвяхи та акуратно
приклейте профіль до ванни, притиснувши під кутом 90*до раніше прикріпленого
до стіни профілю і вирівнявши паралельно краю ванни.
 Почекати пару годин щоб рідкі цвяхи підсохли і продовжити монтаж.
4. Монтаж скла в профіль
 Вставте скло у профілі та притисніть до стіни. Зовнішній торець скла має бути в
один рівень з профілями з низу та з верху.
 Почніть пакувати ущільнювач. Починати краще з нижнього кута, одночасно з обох
сторін між склом та профілем. Пакувати по черзі 15-20см з однієї сторони потім з
іншої таким чином щоб скло було відцентроване в профілю та розклинювалось
ущільнювачем
5. Користуватися шторкою на ванну можна через 12 годин після закінчення монтувальних
робіт.

