Aito sauna products

EDGE STRIP
614-24
24x24/15x2400
Heat-treated aspen
8 pc./package
EAN 6418172246142

APPLICATION
MDF and
woodenon
elements
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MDFja puulistat
tarkoitettu
sisäkäyttöön.
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INSTALLATION
First, cut
the elements
to suitable
length. mittaan.
Prepare
Aloita
asennus
katkaisemalla
listat sopivaan
the necessary
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NAILING:
Use
finishing
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nailing
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attach
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Install
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Installation
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noin 2 kpl/metri.
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The same fastener
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nike käy myös
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usable
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by bending
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angle at the
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Laita kiinnike
aina listojen
jatkoskohtaan.
centre. Always install a fastener to element joints.
LIIMAUS: Käytä liimaukseen tarkoitettua puristinta.
GLUING:
Uselistan
a clamp
intended
for gluing.
Spread
Levitä liimaa
taakse
ja paina
lista kiinni
seithe
glue
over
element
back
surface
and
press
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RUUVAUS:
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and
press theHuomioi,
element että
against
the on
surface
again. 20
mm:n etäisyydellä reunasta. Reiän koko sama kuin
SCREWING: The distance between a screw hole
ruuvin paksuus ilman kierrehelttoja. Betoniseinässä
and element edge must be at least 20 mm. The hole
tarvitset ruuviin sopivan nailontulpan.
must be of the same size as the screw (excluding
the thread). In case of concrete walls, use a suitable
nylon dowel.
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ATTENTION!

