Kolejnoœæ monta¿u
®
daszka Fastlock 3.0
Uwaga: Do skrêcania konstrukcji daszka potrzebny jest wkrêtak z koñcówk¹ krzy¿ykow¹ lub
wkrêtarka, klucz p³aski 10. Odpowiednie wkrêty nale¿y wkrêcaæ z odpowiedni¹ si³¹ tak, aby nie
doprowadziæ do zerwania po³¹czeñ.
1. Wyznaczenie po³o¿enia otworów mocuj¹cych
daszek do œciany. Do okreœlenia po³o¿enia otworów
mocuj¹cych wykorzystujemy ³uk przyœcienny
.
Po przy³o¿eniu ³uku do œciany nale¿y zaznaczyæ np.
za pomoc¹ wiert³a o œrednicy 8mm. W wyznaczonych
miejscach nale¿y wywierciæ otwory o œrednicy 10 mm
i g³êbokoœci 120 mm. (Rys.1)
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4. Monta¿ paneli Fastlock na wczeœniej
przygotowan¹ konstrukcjê.
a) Pierwszy panel
stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹
wk³adamy pod klamry przyœcienne; mniejsz¹ fa³dê
zatrzaskujemy na zatrzasku górnym
. Panel
zatrzaskujemy na ka¿dej ³acie, przez co formujemy
przekrycie w formie ³uku, (Rys 5).

£uk przycienny - 1 szt.
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£uk - 1 szt.

£ata - 6 szt.

(Rys 5)

(Rys.1)

2. Przygotowanie ³at .
a) W zakoñczenie profilu ³aty
wcisn¹æ zaœlepkê
monta¿ow¹ (Rys. 2).
b) Do ³aty
nale¿y dokrêciæ za pomoc¹ dwóch
wkrêtów
klamrê . Po dokrêceniu wkrêtów klamrê
nale¿y dogi¹æ tak, aby zagiêcie klamry tworzy³o k¹t
prosty 90o (Rys. 2).
c) Za pomoc¹ wkrêtów
dokrêciæ cztery zatrzaski
górne (Rys. 3).
d) Czynnoœci z pkt. a), b), c) powtórzyæ dla
pozosta³ych piêciu ³at.
Powinniœmy mieæ zmontowane 6 szt. ³at w sposób
pokazany na (Rys. 3).
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b) Drugi panel
stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹
zatrzaskujemy na wczeœniej zamontowanym
pierwszym panelu; mniejsz¹ fa³dê zatrzaskujemy na
zatrzasku górnym , (Rys 6).
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Zatrzask górny - 24 szt.

Klamra przycienna -

6 szt.
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6 szt.

(Rys 6)
c) trzeci i czwarty panel montujemy w taki sam sposób
jak w punkcie b), (Rys 7).
d) pi¹ty panel stron¹ z wiêksz¹ fa³d¹ zatrzaskujemy
na wczeœniej zamontowanym czwartym panelu;
mniejsz¹ fa³dê wsuwamy pod klamry 7 (Rys 7).
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Wspornik - 2 szt.

Klamra -

Wkrêt FHD 3,5x32 - 24 szt.

Wkrêt PHD 3,5x 9,5 - 12 szt.

ruba zamkowa M6x70 - 12 szt.

(Rys 7)

(Rys. 2)

(Rys. 3)
3. Monta¿ konstrukcji daszka Fastlock.
a) Za pomoc¹ œrub , podk³adek
i nakrêtek
przykrêcamy ³aty
do ³uku
(Rys. 4). £uk
ustawiæ tak, aby wieksze otwory o œrednicy 7 mm
by³y zwrócone do przodu daszka jak na rys. 4
b) Za pomoc¹ œrub
, podk³adek
i nakrêtek
przykrêcamy klamry przyœcienne i ³aty do ³uku
przyœciennego (Rys. 4)

5. Monta¿ daszka do œciany.
a) Zmontowany wczeœniej daszek przykrêcamy do
œciany za pomoc¹ czterech ko³ków rozporowych 17 ;
ko³ki rozporowe 17 przeznaczone s¹ do monta¿u
daszka do œciany betonowej, z ceg³y pe³nej,
gazobetonu, ceg³y silikatowej: w przypadku innych
rodzajów œcian (np. ocieplonych styropianem) nale¿y
zaopatrzyæ siê w odpowiednie kotwy.
b) Po przykrêceniu daszka pozostaje zamontowanie
wsporników
, które usztywniaj¹ ca³¹ konstrukcje
daszka. Wspornik
przykrêcamy za pomoc¹ œruby
, podk³adki
i nakrêtki
do ³uku
tak jak na
(Rys.8).
c) Pozostaje tylko przykrêciæ wsporniki do œciany za
pomoc¹ ko³ków rozporowych 17 .
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ruba zamkowa M6x35 - 2 szt.

Nakrêtka M6 -

14 szt.

Podk³adka do rub nr 10, 11 -

14 szt.
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6 szt.
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Zalepka 20x20 -

15

Zalepka 20x

30 - 4 szt.

16

Zalepka 20x

40 - 4 szt.

17

17

(Rys.8)

Ko³ek ramowy 10x115 - 6 szt.

17

(Rys. 4)
otwór

7 mm

18

Panel Fastlock 3m - 5 szt.

