
Monteringsanvisning Exclusive (0113) 
  

Lägg ut bottendelarna på något mjukt  och rent underlag så att plastytan inte får repor. Skruva ihop de tre bottendelarna. 
Använd 12 st skruv 4,2x55mm (1). Montera stödbenen. Använd 9 st skruv 4,5x60mm (2). 

 
  

Skruva fast den svarta rörhållaren. Det finns en märkning för 
detta gjord. Använd skruv 4x40mm. 
 

 

Montera tätningen till genomföringen mot kragen. Lägg 
silikon på gängorna och på tätningens räfflade yta. 

 

  

Montera genomföring och undre röret. Använd verktyget i trä 
som medföljer. 

 

Montera genomföring och undre röret. Använd verktyget i trä 
som medföljer. 
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Sidomodulen med hål för kamin är den första som monteras Honspåntens yttre kant skall möta den svarta linjen. 
 

  

Om sidomodulen behöver justeras kan den medföljande 
”klossen” som passar in i spåret användas. 

Spåntens inre kant (nära maskeringen) skall möta den 
urfrästa linjen. 

 
  

Nästa sidomodul vinklas in och skjuts mot spånten innan 
den börjar slås in mot botten. 

 

Rätt monterat skall den svarta linjen hamna i mitten mellan 
öppningen på spånten. Det medföljande tygspännbandet 
kan användas för att hålla sidomodulerna på plats vid 
montering. 

 



  

Mät upp 83 cm nerifrån staven och uppåt för att märka ut var 
spik för spännband kommer. Detta görs på fyra platser, i ca. 
90° vinkel till varandra. 

Gör samma sak nerifrån och 9 cm uppåt. 
 

  

Spännband kan nu monteras. 
 

Öppningen skall vara 6 stavar till vänster om staven med 
hål. Dras ihop så mellanrummet blir 4-5 cm. Allt eftersom du 
spänner gå runt och justera sidomodulerna så att  avståndet 
mellan maskeringarna är likadant runtom. 

  

Öppningen för Exclusive Massage ska läggas på den 
utmärkta staven, till vänster om hålet för ytvattenrenaren. 

Lägg skumplast inne i tunnan. Dra tätningsmassa mellan 
botten och sidomodul. 
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Sedan är det dags för tätningsmassa mellan sidomodulerna.  
 

Släta ut fogen med en spackel. Var noga med att massan är 
väl utstruken mot maskeringstejpen. TIPS! Mellan botten 
och sida går det bäst med t.ex. långfingret som kan 
rengöras med terpentin efteråt. 

 
  

Ta bort det första skiktet med maskeringstejp från 
sidomodulerna.  

 

Sedan är det dags för tätningsmassa mellan 
bottenmodulerna. 

 
  

Släta ut fogen med en spackel. 
 

Ta bort det första skiktet med maskeringstejp från 
bottenmodulerna. 

 



 
  

Efter det första skiktet med maskeringstejp har tagits bort  
och fogarna fått torka i minst 12 timmar, så appliceras 
TubCoat över fogarna. 

 

Applicera TubCoat först över fogen mellan sida och botten. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sedan över sidomodulernas fogar. 
 

Applicera TubCoat på bottenmodulens fogar. Låt det torka.  
 
Efter att det torkat i 4 timmar så görs en andra plastning 
  

 
 
 
 
 



  

Dra bort maskeringstejpen från sidomodulerna,     (forts. till 
höger.) 

och sedan från botten. Låt fogarna torka 24 timmar innan 
bänkarna monteras. 

  

Montera första bänkunderlaget mellan de två svarta 
strecken i botten. 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. Använd 
skruv 4,5x55mm. 

Resten av bänkunderlagen placeras i mitten av 
monteringsfogen. 

 

  

Sargen, om inkluderad, kommer med egna monterings-
instruktioner. För montering av sargen på badtunnan så följ 
dessa steg. Maskera den övre kanten av insidan, lämna 
cirka 1-2 mm kant. 
 

Applicera silikon på toppen av kanten. 
 



  

Placera försiktigt sargen på badtunnan. Var noga så att så 
lite justering som möjligt är nödvändigt. Det är 
rekommenderat att man är två vid detta skede. Förborra 
sen hålen med en 3-4 mm borr. 

Lägg brickorna I hålen och skruva fast sargen. 
 

  

Sätt dit plastpluggarna och slå fast dom med 
gummihammare. 

Applicera silikon på insidan där kanterna möts.  

  

Dra ut silikonet med ett finger. 
 

Ta bort maskeringstejpen. 
 

 
 
 



Maskering och slipning 
Steg 1 Steg 2 

Applicera maskeringstejp cirka 1 cm från den inre frästa 
linjen på bottendelarna och cirka 1cm från den svarta linjen 
på sidomodulerna. Slipa området utanför maskeringen med 
sliptrasa. 

 

Dra maskeringstejp utefter den inre, frästa linjen som finns 
utmärkta på bottendelarna. På sidomodulerna dras tejpen 
efter den svarta linjen. 

 

  

OBS! Detta är en viktig process för monteringen. Därför är maskering och slipning nu också färdigt gjorda från 
fabrik även då det gäller egen montering. 
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