MONTERINGSVEJLEDNING:
SPEJLOPSÆTNING
OPLIMNING AF ENKELT SPEJLE
Før opsætning af spejle er det vigtigt, at væggen er tør og ikke sugende. Evt. lakeret.
Der skal anvendes en silikone uden syre – f.eks. spejlsilikone. Silikonen anbringes i lodrette tynde striber i en afstand af
20 cm. Vi anbefaler at bruge silikone i en kombination med dobbelt klæbende spejltape (se figur 1), idet brugen af
spejltape giver afstand fra væggen så luften kan passere bagved og aflede fugten, og desuden hjælper tapen med at fixere
spejlet til silikonen tørrer. Spejlet bør dog understøttes de første 48 timer.
Spejlsilikone hæfter fremragende på de fleste materialer uden brug af primer; Glas, aluminium, metal, lakbehandlet træ,
PVC, polycarbonat og kunststoffer. Porøse og sugende overflader skal primes.

SKJULTE BESLAG
En anden mulighed er at anvende skjulte beslag. På fig. 2 vises vort eget beslag, som vi anbefaler til både små og store
spejle. Ved montering lægges en silikone stribe på hver side af det dobbelt klæbende spejltape. Strimlen på spejltapen
tages af og beslaget påsættes det affedtede spejl som ligger med spejlsiden ned på f.eks. et tæppe. Når beslagene er
pålimet lægges beslagene i pres i 24 timer inden ophængning.

KONTROLLER SPEJLET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES
Mål ud hvor spejlet skal hænge, bor 6 mm huller i væggen til det antal spejlophæng, som er monteret på spejlet. Placer
rawlpluggene i hullerne, som passer til væggens materiale. De medfølgende rawlplugs passer til en muret væg. Når
rawlpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Tjek at de sidder fast!
Spejlet hægtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.
Fig. 3 vises Vitofix-beslaget, som bruges til mindre spejle - max. ca. 10 kg.
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