PLAATSINGSINSTRUCTIES - overloop + aluminium overgangsprofiel

VOORBEREIDINGEN EN OPMERKINGEN:
Zorg voor een vlakke, stevige en droge ondergrond. Maestro Steps overloop planken mogen rechtstreeks op de oude ondergrond geplaatst worden.
Wanneer de ondergrond niet vlak is raden we aan een ondervloer te plaatsen of om deze te egaliseren.
Aangezien de kopse kanten van de planken niet voorzien zijn van tand en groef mag uw overloop maximum 2m05 breed zijn. Planken kunnen aan de
kopse zijde niet aan elkaar bevestigd worden.
Om de verbinding tussen bovenste trede en de overloop te maken heeft u het aluminium Maestro Steps overgangsprofiel met bijhorende trapneus nodig.
PLAATSING
Bevestig eerst het overgangsprofiel en de trapneus aan elkaar. Het overgangsprofiel bestaat uit een losse trapneus die op de neus van de
bovenste trede bevestigd wordt. Het aluminium profiel zorgt voor een veilige overgang tussen traptrede en overloop.
1 Meet de breedte van de trapneus van uw bovenste traptrede op.
2 Zaag de nieuwe trapneus en het aluminium profiel op maat volgens deze afmetingen.
3 Breng lijm* aan in de groef van de nieuwe trapneus en druk het aluminium profiel in de groef.
4 Verwijder eventuele lijmoverschotten en laat het geheel minstens 20 minuten drogen.
Installeer vervolgens uw overloop vooraleer u het overgangsprofiel aan de bovenste trede bevestigt:
5 Meet de lengte en breedte van de overloop nauwkeurig op voordat u aan de slag gaat.
6 Verzaag uw overloop planken op de juiste lengte en breedte. Gebruik hiervoor een fijn getande handzaag, een decoupeerzaag of een cirkelzaag.
Wanneer u een decoupeerzaag gebruikt, zorg er dan voor dat de zaagtanden naar beneden wijzen. Hiermee wordt splintering vermeden. Werk de
zaagsnedes eventueel af met een fijn schuurpapiertje. Let erop om een uitzettingsvoeg van enkele mm aan alle zijden te hebben. Uitzettingsvoegen
kunnen later afgedicht worden met een plint of met silicone.
7 Breng wat houtlijm aan in de groef van uw overloopplanken wanneer u deze aan elkaar bevestigt.
8 Leg de planken op uw oude overloop. De planken mogen niet verlijmd worden aan de ondergrond.
9 Breng lijm aan op de achterkant van uw nieuwe trapneus en op de onderkant van het aluminium profiel. Druk het aluminium profiel stevig aan op de
nieuwe overloop. De trapneus komt dan te liggen tegen de voorzijde van de bovenste traptrede net voor de overloop begint.
Voor het volledig belasten en eventueel schoonmaken van de trap dient u 48 uur te wachten, zodat ook de lijm en kleurkit volledig kan drogen. Gebruik
steeds voldoende bescherming bij het gebruik van elektrisch gereedschap. Maestro steps mogen enkel gebruikt worden in een residentiële setting.

