Montering av oval tunna med TubCoat

Bilden visar delar. Obs! Bänkar ingår endast i
vissa modeller.

Montera stödbenen, hål där dom skruvas fast
finns utmärkta.

Placera botten med nedre sidan uppåt och
montera stödbenen. Obs! Lägg ut
packningsplasten under för att skydda
tubcoatytan.

Vänd botten. OBS! Det finns fyra märken på
botten, dessa visar hur sidomodulerna ska
placeras.

Om du har en tunna utan kamin följ denna anvisning:

Applicera silikon på gängorna

Dra ut silikonet på gängorna med ett finger

Skruva fast genomföringen med det inkluderade
verktyget i trä.

Skruva fast ventilgallret.

Om du har en tunna med vedkamin följ dessa anvisningar:

Bilden visar delar. Bilden indikerar också på
vilken sida som sidmodulen med hål ska placeras.

Lägg röret under botten och skruva fast ventilen
med det inkluderade verktyget i trä.
OBS! Applicera silikon på gängorna på samma
vis som montering för tunna utan kamin innan du
skruvar fast.

Skruva fast ventilgallret.
Följande instruktioner gäller för båda typerna av tunna

Fäst den första sidomodulen mot botten på
utmärkt plats.

Fäst den tredje modulen.

Den andra sidomodulen. För detta arbete är det
bra att vara två personer.

Fäst den fjärde modulen.

79cm
9cm

Fäst in stödspikar för spännband i varje hörn av
tunnan, mät 9 och 79 cm från undre sidan av
staven.

Placera spännbanden på spikarna och dra åt
bultarna tills avståndet är cirka 40 mm. När bulten
dras åt, knacka med gummihammare för att
justera modulerna så att bottenfogen är lika bred
hela vägen runt.

Fogning av moduler

Skruva fast vinklarna som bilden visar.

Applicera sikaflex i bottenfogen.

Lägg en extra bit maskeringstejp som bilden visar
för att göra en finare fog.

Applicera sikaflex i sidomodulsfogarna
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Dra ut sikaflexet i bottenfogen med ett finger.

Dra ut sikaflexet i sidmodulsfogarna med en
spackel

Dra bort maskeringstejpen. Låt fogarna torka i
minst 12 timmar.

Efter att det torkat 2-4
timmar görs en andra
plastning på samma sätt och
maskeringstejpen dras bort.

Applicera TubCoat över fogarna i botten och
sidorna.

Om du har vedkamin så montera nu genomföringen för kaminen

Applicera silikon på packningen

Genomföringens vinkel ska vara nedåt

Skruva fast genomföringen

Sätt fast blandningsröret.

Om din badtunna har säten så monteras dom på följande vis:

Montering av säte. Använd silikon i hålen innan
skruvar dras in. På så sätt försäkrar man sig om
att det inte börjar komma in vatten i det hål som
skruven orsakar i sidan.

Placera ut den första biten vid den staven som
pilen visar. Skruva fast alla bitarna i sidorna. Se
bild på sista sidan för mera detaljer.

Placera nu det första sätet, medföljande
”kalibreringsbitar” så hjälper till att placera sätet
korrekt. Kontrollera att sätet blir vinkelrätt med
botten.

Förborra med 3mm borr och skruva sen fast sätet
med fyra skruvar, glöm inte att använda dom
inkluderade brickorna!

Fortsätt med nästa säte, använd bitarna som
bilden visar och upprepa tidigare steg.

Efter alla säten är monterade plugga hålen med
dom inkluderade plastpluggarna. Sätet på den
andra sidan monteras på samma vis

Båda bänkarna monterade:

