Montage handleiding Open trap.

Schoonmaken: Verwijder de oude trapbekleding van uw traptreden en trapbomen.
Met lijmoplosser kunt u de treden en trapbomen ontdoen van oude lijmresten.
Schilderen: Schuur uw trapbomen en schilder deze af in de gewenste verfkleur,
schilder ook de onderkant en achterkant trede indien u deze niet nieuw heeft
besteld.
Controleren: Begin met het controleren van al uw producten. Controleer of deze
conform uw orderbevestiging zijn m.b.t. hoeveelheid, kwaliteit en afmetingen. Indien
niet akkoord niet beginnen!! Let op: Onze producten zijn gemaakt van natuurlijke
materialen, in deze materialen kunnen verschillende kleurschakeringen en structuren
voorkomen.
Verlijmen neuslijst: Verlijm de neuslijsten op de panelen gebruik hiervoor de
bijgeleverde D3 houtlijm. Druk de neuslijsten voorzien van een kleine hoeveelheid
houtlijm op het paneel. Laat vervolgens de lijm drogen comform de aangegeven
droogtijd. Daarna zijn de overzettreden klaar voor gebruik.
Kopiëren: Leg de trapspin met een afstandsblokje van 2 cm (dikte neuslijst) tussen
de voorkant van uw bestaande trede en de aanslag van de trapspin, ongeveer in het
midden van de trede, draai de moer en de klemplaat eraf, leg nu liniaal voor liniaal
met de punt exact in de hoeken en aan de voorkant van uw trede, leg de klemplaat
er op en draai daarna de moer vast, let op bij het aandraaien dat de linialen niet
verdraaien. Controleer nog eenmaal of de aanslag tegen de voorkant
met het afstandblokje er tussen nog aan ligt en of de linialen nog exact in de
hoekpunten liggen.
Aftekenen overzettrede: Pak de trapspin van de trede af en leg hem op de
overzettrede met de aanslag tegen de neuslijst zonder afstandblokje ertussen en
teken dan exact de punten over met een potlood op de overzettreden. Verwijder de
trapspin en verbind dan alle punten exact met een potlood met elkaar. Nu heeft u
exact een kopie van uw bestaande trede op uw overzettrede staan.
Zagen: Zaag nu met een handzaag of invalzaag, uw overzettreden uit. Haal een fijn
schuurpapiertje langs de scherpe kanten en pas de overzettrede. (Tip een
invalzaag kunt u e.v.t ook huren bij een verhuurbedrijf)
Aftekenen onderzijde trede: Pak de opmaat gemaakte overzettrede en leg hem op
de achterkant van het eiken fineer en neem met een potlood de overzettrede over.
Nu heeft u exact een kopie van uw bestaande trede op uw eiken fineer staan.
Aftekenen Afwerklijst: De eiken afwerklijst wordt achter de overzettreden geplaatst.
Pak de trapspin (is nog op maat) en teken de lengte van de afwerklijst over met de
achterste twee linialen van de trapspin. Nu heeft u de juiste lengte van de
afwerklijsten.

Zagen: Zaag nu met een handzaag of invalzaag, uw onderzijde en afwerklijst op
maat. Haal een fijn schuurpapiertje langs de scherpe kanten. Nu even passen, er
mag een klein naadje zichtbaar zijn, deze kan na de montage nog afgekit worden
met de afwerkkit transparent

Herhalen: Herhaal stap 5 t/m 10 met alle overzettreden, onderzijden en
afwerklijsten
Uitlooptrede: De bovenste, reeds bestaande trede, wordt doorgaans afgewerkt
met een uitlooptrede, maar er kan ook een overzettrede op gezet worden als dit
beter met de vloer uitkomt.
Aanbrengen olie: De opmaat gezaagde eiken materialen kunt u nu behandelen
met onze monocoat olie.
Product niet gebruiken zonder de volledige gebruiksaanwijzing en de
technische fiche te raadplegen. Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen
spontaan ontbranden en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in
water!!
Monteren: Monteer eerst de overzettrede en dan de onderzijde trede en daarna
de eiken afwerklat. Fixeer de onderzijde trede en afwerklat e.v.t met een klein
spijkertje zodat deze goed blijft zitten. Werk van onder naar boven. Neem de
montagekit en spuit op de bestaande trede links beginnend vanaf de voorkant
naar de achterkant, herhalend met een tussenafstand van +/- 30mm tot u aan de
rechterkant bent. Doe dit met een lange aan één gesloten kitrups, ook de
voorzijde van de bestaande trede van kit voorzien! Als uw trede in het midden
uitgesleten is moet daar een dikkere kitrups komen, zodat later de overzettrede
over de gehele oppervlakte op een kitrups ligt, dit is tegen het kraken. Nu legt u
de overzettrede op zijn plaats en klop zachtjes met een hamer op een afvalhoutje
de overzettrede in de kit. Let op dat de overzettrede goed naar achteren
geschoven ligt. Hierna volgt de montage van het eiken fineer en de eiken
afwerklijst. Hiervoor gebruikt u ook de montagekit, die u wederom in kitrupsen
spuit.
Afkitten: Met de afwerkkit transparant kunt u de naadjes bij de overzettreden
afwerken.
Afwerking: Bijgeleverde antislipstrip op maat knippen met een schaar en met een
afvalhoutje in de groeven kloppen.
Onderhoud: Overzettreden kunt u onderhouden met de onderhoudsproducten.
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