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Instrukcja montażu i ważne wskazówki
serie Visedge, Visedge DS i Visedge VR

Seria Visedge – pojedyncze klapy podłogowe

W����� ����	 
����	����� ����� ������� 
��������� �

nią sworzeń zabezpieczająco-zamykający. Zostawić szczelinę 

wielkości 1 mm między klapą a profilami ramy.

Wprowadzić masę wyrównawczą aż po zewnętrzną ramę 

uważając, aby nie zabrudzić profilu z PCW. 

Po stwardnieniu masy zacząć układanie okładziny podłogowej; 

w tym celu usunąć taśmę ochronną z profilu PCW przy ramie 

klapy i ramie zewnętrznej. Uciąć okładzinę podłogową aż do 

krawędzi profilu PCW przy zewnętrznej ramie i ustawić go 

w odpowiedniej pozycji, używając w razie potrzeby kleju. 

W podobny sposób uciąć okładzinę podłogową w ramie 

klapy do krawędzi profilu PCW i pod zaciskami sworzni 

do podnoszenia/zamykania i przykleić ją za pomocą kleju. 

Następnie okładzinę należy przymocować przez zgrzewanie 

przy profilu łączeniowym PCW i przy ramie klapy oraz ramie 

zewnętrznej zgodnie z zaleceniami producenta. Dokręcić 

zaciski tak, aby zrównały się w okładziną podłogową. Na 

koniec wyjąć i wyczyścić klapę. W razie potrzeby wypełnić  

spód ramy mieszanką cementowo-piaskową w proporcji 1:3. 

Następnie wstawić z powrotem klapę i zamknąć sworznie 

zabezpieczające.

Proszę pamiętać o zostawieniu kluczy do podnoszenia/

zamykania klap u właściciela budynku.

Klapy podłogowe serii Visedge – pokrywy włazów
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Patrz instrukcja montażu na stronie 28.

Profil łączeniowy Visedge DS
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na długość odpowiadającą wykonaniu podłogi. Na jednym 

końcu zacząć wprowadzanie profilu robiąc na podłodze 

znaki przez otwory w profilu. Następnie wywiercić otwory 

i powkładać kołki rozporowe. Gdy profil jest gotowy do 

przymocowania, posmarować jego spód niewielką ilością 

kleju epoksydowego, umieścić profil w odpowiedniej pozycji i 

przykręcić go.

Profil łączeniowy Visedge VR
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okładziną podłogową a wykładziną, tzn. końcowy punkt 

krawędzi aluminium profilu Visedge VR. Uciąć profile na 

odpowiednią długość i umieścić je w odpowiedniej pozycji. 

Zrobić znaki na podłodze przez otwory w profilu, wywiercić 

otwory w odpowiednich miejscach i włożyć do nich kołki 

rozporowe. Profil łączeniowy Visedge VR należy następnie 

przykręcić we właściwym miejscu – prosto i równo. Następnie 

w razie potrzeby można ułożyć twardą okładzinę, np. płytki 

ceramiczne lub wykładzinę winylową. Ważne jest, aby 

element z PCW nie został zabrudzony i nie był usuwany przed 

przygotowaniem wykładziny do zgrzewania. Uciąć winylową 

wykładzinę i dopasować ją do krawędzi profilu Visedge, 

przykleić i zgrzać.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym działem 

technicznym, który chętnie udzieli pomocy.


