Montering av marmordeler og peisfront til 36E-serien
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Gulvplaten:

Bunnplaten:

Rengjør området hvor gulvplaten skal monteres grundig.
Legg platen på gulvet med de polerte kantene fram og til
sidene, og sentrer platen i forhold til innsatsen. Sjekk at
gulvplaten er vatret i begge retninger, og juster hvis
nødvendig. Tegn så rundt platen med en blyant, fjern platen
og påfør et jevnt lag med ferdigblandet lim innenfor det
markerte området (pass på ikke å komme borti noen av
kilene som brukes til å vatre platen). Legg gulvplaten tilbake
på plass, og flytt den forsiktig litt fram og tilbake til den ligger
stødig. Fjern eventuell lim rundt kanten. Sjekk til slutt nok en
gang at platen er vatret og sentrert; dette er veldig viktig,
siden gulvplaten er utgangspunktet for hele peisfronten!

Tørk grundig bort alt støv fra veggen og innsatsen. Mål opp
og sett et merke på midten av innsatsen med en blyant, gjør
så det samme på den polerte kanten på toppen av
bunnplaten (bruk gjerne en bit tape til å markere på). Spre
ferdigblandet lim på baksiden av marmorplaten med et
”tannsparklebrett” (dette vil gi et jevn lag lim). Sett
marmorplaten på plass, og pass på at de to merkene er på
linje slik at platen er sentrert. Press lett mot veggen og
innsatsen, og sjekk at platen er vertikalt vatret.
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Sideplatene:

Topplaten:

Smør ferdigblandet lim på baksiden av platene med
tannsparklebrettet og plasser på innsatsen slik at de er på
linje med åpningen (pass på at de polerte kantene vender
innover). Klem forsiktig på plass, og sjekk at platene er
vertikalt vatret og på linje med innsatsen.

Smør ferdigblandet lim på baksiden av topplaten med
tannsparklebrettet og plasser oppå sideplatene med den
polerte kanten ned. Klem forsiktig på plass og sjekk at platen
er vatret og på linje med innsatsen.

Merk at yttersidene av sideplatene ikke trenger å være på
linje med yttersidene på bunnplaten, siden dette vil bli dekket
av selve peisfronten.
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Beinene til peisfronten:

Topphyllen:

Sett beinene på plass slik at det er rett avstand mellom dem,
og at det er like mye marmor synlig på begge sider. Sjekk at
beinene er vertikalt vatret; bruk små trekiler til å rette opp
hvis nødvendig. Marker beinene sin posisjon på veggen med
en blyant, og løft dem så forsiktig bort. Smør et jevn lag
ferdigblandet lim på baksiden av beinene og sett dem tilbake
på plass, Klem forsiktig på plass på veggen. (Merk at beinene
ikke skal limes til marmoren.) Sjekk så at beggge beinene er
vartret og i rett posisjon.

Topphyllen kommer ferdig med hull til å skrue den fast til
veggen. Dersom ekspansjonsskruer skal brukes må
topphyllen først settes på plass slik at en kan sette merker i
veggen med et skruejern der det skal bores (merk at dette
ikke er nødvendig hvis veggen er av gips eller lettbetong;
topphyllen kan da godt festes med skruer rett i veggen).

Skjær så ut to pappbiter og plasser på toppen av beinene slik
at de dekkes med en margin på 3-4 cm. Dette er for å
beskytte beinene når topphyllen settes på plass.

Smør ferdigblandet lim på baksiden av topphyllen, plasser på
beinene og fjern så pappen. Fest topphyllen til veggen med
skruer, men pass på ikke å skrue til for hardt. Sjekk at
topphyllen er vatret og korrekt plassert på beinene. Dersom
det følger med en topphylleplate (valgfritt tillegg) kan denne
nå limes fast med akryl-fugemasse (pass på at den polerte
kanten vender ut).
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Sparkling:

NB!:

Skruehull, ledd, og eventuell skade fra montering kan nå
sparkles. Til dette kan en bruke ”fin sparkel” elller gips.
Dersom gips skal brukes må området som skal sparkles først
fuktes (bruk vann og en liten pensel). Akryl kan også brukes
til å fuge eventuell topphylleplate (som vist på illustrasjon).

Alle våre peisfronter må males med minst 2 strøk:

Det anbefales at en prøver å begrense bruken av sparkel på
ferdigmalte overflater. Bruk maling til å retusjere sparkel hvis
nødvendig.

Til grunning anbefaler vi matt oljemaling (som for eksempel
Fenom) tynnet ut med litt white spirit.
Til andre strøk anbefaler vi halvblank oljemaling (som for
eksempel Jotun Lady) eller vannbasert maling med glans 25.
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