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MONTERINGSVISNING FÖR SARG
Den 8-delade sargen till HT150 är både dekorativ och en praktisk avställningshylla för
t.ex. drycker. Obs! Sargen skall monteras enligt anvisningar nedan och först efter att
badtunnan varit fylld med vatten minst ett dygn. Vi rekommenderar också att sargen
oljebehandlas före monteringen. Till detta kan användas Teknos Aquagrund och Teknos
Woodex Aqua. För ändytorna på de 8 delarna skall vattenavstötande lack användas, t.ex.
Teknos Helo. Det ger ett skydd mot att vatten inte tränger in som kan orsaka
sprickbildningar.

Till sargen hör 8 trädelar, 8
fästplåtar, 16 skruvar 4,2x55
mm, 16 brickor, 32 skruvar
3,5x25mm och 16 bruna
täckproppar av plast. Du behöver
också en 3 mm borr och ett plant
underlag att montera sargen på.

Placera ut de 8 delarna som bildar
sargen på ett plant underlaget. På
varje del finns en linje dragen som
visar var täckplåtens inre del skall
placeras. För ihop 2 st och skruva
fast fästplåten med bifogade
3,5x25 mm:s skruvar. Se bild.
Upprepa detta tills alla delar är
monterade.

Sargen är nu klar att placeras på badtunnan.
Innan du gör detta bör du försäkra dig om att
också ändytorna som sargen skall skruvas fast i
har en vattenavstötande lackyta, t.ex. Teknos
Helo. I annat fall kommer vatten att tränga in i
träet och detta kan ge upphov till
sprickbildningar.

4. Passa in sargen på badtunnan. Fästplåtarnas inre
kant skall komma på utsidan av sidostavarna.
Mellanrummet är några millimiter.
5. Förborra 3 mm:s hål för skruvarna som förhindrar
att träytan spricker. Tips! Borra 2 hål i 180 °
vinkel mot varandra och skruva fast sargen så
hålls den på plats då resten av hålen borras. Lägg
brickor och skruvar på plats i hålen och skruva
fast.
6. Täck hålen med de bruna täckpropparna.

Sargen är nu färdigmonterad och din
badtunna har fått ett nytt utseende och
en praktisk hylla.
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