
Støvbeskyttelsessystem

 

Montering af tætningsskinne

Monter din afskærmning. Monter en ZipWall® afskærmning i den ønskede kon-
fi guration med en afstand på mindst 1,5 meter mellem hver teleskopstang. 
Gør plads til en overlapning på ca. 10 cm plastfolie til montering på hovedet af 
hver teleskopstang.

Til hver tætningsskinne skal bruges en ZipWall® teleskopstang, hvor under- og 
topplade er fjernet. Underpladen trækkes af i en lige opadgående bevægelse.

 
Klargør tætningsskinnen. Hold T-clipsen i hånden med klemmen vendt bort fra 
håndfl aden og klem til clipsen åbner. Anbring tætningsskinnen på det ønskede 
sted og slip. T-clipsen vil nu gribe fat om tætningsskinnen.

Fastgør T-clipsen cirka midt på skinnen – dvs. ved etiketten. T-clipsen passer i 
profi len i hele skinnens længde.

Fastklik T-clipsen med tætningsskinnen på kuglen øverst på ZipWall® teleskop-
stangen. Nu hvor tætningsskinnen er monteret på teleskopstangen, kan denne 
positioneres, idet plastikfolien presses op mod loftet.
 

Passer til alle længder. Med fl ere tætningsskinner kan man dække enhver 
længde. Tætningsskinnerne kan nemt overlappes og giver hermed mulighed 
for enhver tilpasning.
 
Tilpasning. Hvis der er behov for en skinne i speciallængde, kan tætningsskin-
nen tilskæres ved hjælp af en metalsav. Fjern plastikenden fra den afskårne 
del ved at trække den ud med en tang. Anbring derefter plastikenden på den 
tilpassede skinne.
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Sådan anvendes ZipWall® sideklemme

Først etableres en støvafskærmning med ZipWall® systemet. Ved afskærmnin-
gens afslutning mod væggen anbringes en teleskopstang, således at toppla-
den berører væggen ved loftet og at teleskopstangen på gulvet ikke er placeret 
mere end 5 cm fra væggen. Brug Grip Disk ”underlagsskiver” efter behov. Sørg 
også for, at der er ca. 35 cm ekstra plastikfolie ved hver væg.

Fastgør sideklemmen på tætningsskinnen ved at trykke på udløseren med 
tommelfi ngeren. Placer tætningsskinnen i profi len på sideklemmen og slip 
trykket. Centrer sideklemmen på skinnen ved at placere denne ved etiketten.

Anbring sideklemme og tætningsskinne. Åben sideklemmen ved at klemme 
håndtagene sammen som vist. Medens sideklemmen er åben, anbringes skin-
nen mellem plastikfolien og teleskopstangen, idet sideklemmens buede gum-
midel befi nder sig mellem teleskopstang og væg. Slip håndtaget således at 
gummidelen griber fat i teleskopstangen. Nu vil tætningsskinnen trykke pla-
stikfolien fast mod væggen.
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