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Montagehandleiding
Spie op schutting

B

Benodigd gereedschap

Let op:

Controleer voordat u een onderdeel monteert of deze vrij is van defecten. Indien u een defect constateert en dit onderdeel door Tuinmaximaal zo is geleverd, monteer het onderdeel dan niet. Maak foto’s van het betreffende onderdeel en de CE-sticker die op het onderdeel
geplakt zit (indien aanwezig). Stuur deze naar klantenservice@tuinmaximaal.nl , onder vermelding van uw bestelnummer. Tuinmaximaal zal
zo spoedig mogelijk een passende oplossing bieden. Indien u ondanks deze instructie alsnog een onderdeel met een beschadiging of defect
monteert, dan kan Tuinmaximaal deze niet meer omruilen waardoor Tuinmaximaal hiervoor geen oplossing kan bieden.
- Gumax terrasoverkappingen hebben altijd een hoek van 8 graden. Wanneer u een afwijkende hellingsgraad heeft, dient u de spie hierop
aan te passen.

Boormachine

Vierkante bit
(Meegeleverd)

Compressor
(Of stofzuiger)

Rolmaat

Cirkelzaag
(Of decoupeerzaag)

- Zie rechts de legenda voor de zijdes van de spie.

Stap 1 :

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Stap 6:

Stap 7:

Meet de gewenste hoogte
vanaf de onderkant van de
zijligger aan de muurkant
(zonder de lip) tot de
gewenste hoogte, bv. tot
uw schutting. Een polycarbonaat plaat is 98cm hoog,
dit is de maximale hoogte
die de spie kan worden.

Bereken hoe diep de spie
dient te worden. Doe dit
door de ruimte tussen de
gevel en achterkant van de
staander te meten in een
rechte horizontale lijn. Trek
van deze maat 1cm af.

Een terrasoverkapping van
Gumax® die exact op een
hoek van 8 graden gezet is,
loopt circa 14cm per meter
af. Gebruik deze rekensom
(14cm per meter).

Teken de te zagen ruimte
af op de polycarbonaatplaat vanaf de correcte
hoogte aan 1 zijde. Let
goed op: de UV beschermende laag van het
polycarbonaat dient naar
de buitenkant van de
terrasoverkapping gericht
te worden.

Zaag de polycarbonaat
plaat schuin op maat met
een fijne tand-cirkelzaag
(of met een fijne decoupeerzaag). Doe dit ook
voor de diepte van de spie.

Zuig het zaagsel uit de
plaat met een stofzuiger
of blaas het eruit met een
compressor (in het laatste
geval haalt u eerst alle tape
van de plaat af). Neem hier
goed uw tijd voor, ieder
stukje stof in de plaat blijft
naderhand goed zichtbaar.

Plak de dichte tape op zijde
A. Plak de geperforeerde
tape op zijde B. Wanneer
u een compressor heeft
gebruikt, tape dan alle
resterende open zijdes af
met dichte tape.

Stap 8:

Stap 9:

Stap 10:

Stap 11:

Stap 12:

Stap 13:

Stap 14:

Plaats een U-profiel op
zijde A. Één uiteinde van
het U-profiel dient u gelijk
te houden met zijde C.
Zaag het gedeelte af dat
uitsteekt zodat dit gelijk
komt met zijde B.

Op zijde B houdt u het
afgezaagde stuk van de
vorige stap. Het U-profiel
steekt nu een stuk over
zijde D heen. Teken af tot
waar dit U-profiel moet
komen bij zijde D en zaag
dit af.

Plaats dit u-profiel op zijde
B. Het U-profiel kan u met
een rubberen hamer erop
tikken. Tip: dit kan wat
stroef gaan, wij drukken
hiervoor de plaat rondom
wat samen waarna het
U-profiel er beter omheen
gaat.

Leg het andere U-profiel
op de polycarbonaat plaat
gelijk met zijde C. Teken
het uiteinde hiervan af in
verstek t.o.v. het U-profiel
van zijde A.

Zaag het afgetekende
hoekje af.
Plaats nu het U-profiel op
zijde C. Zaag ook hier het
gedeelte af dat uitsteekt
aan zijde D.

Meet met een waterpas
de bevestigingshoek recht
naar beneden onder de
laatste ligger en monteer
de bevestigingshoek
halverwege de spie aan de
muurkant met slagpluggen
tegen een stenen muur. De
bevestigingshoek plaatsen
we meestal naar buiten toe
gericht.

Bevestig de spie aan de
lip van de zijligger langs
de buitenzijde en aan de
bevestigingshoek aan de
muur.
LET OP: Wanneer de spie
recht boven of op de
schutting komt, dient u
eerst alle u-profielen op de
spie te plaatsen alvorens
deze vast te zetten!

Stap 15:

Stap 16:

Stap 17:

Stap 18:

Stap 19:

Stap 20:

Stap 21:

Zet één schroefje door
zijde D van de plaat in de
staander.

Meet de breedte aan zijde
D om het U-profiel op
maat te zagen. En zaag het
u-profiel op lengte.

Dit u-profiel wordt op
zijde D geplaatst. Hiervoor
dienen aan beide uiteindes
hoekjes gezaagd te worden
waarin de U-profielen van
zijdes C en B in kunnen
vallen. Teken deze af met
behulp van een afvalstukje
van de U-profielen.

Zorg ervoor dat u aan de
onderzijde van het U-profiel een paar millimeter
overhoudt om zijde D
volledig af te dichten. Deze
zaagt u daarna zoals hierboven (in een hoek dus)
getekend aan beide kanten
en uiteinden af.

Zaag deze hoekjes voorzichtig uit het U-profiel.
Zorg hierbij ervoor dat aan
de onderzijde een aantal
millimeter overblijft om
zijde D mee af te dichten.

Plaats dit u-profiel op zijde
D en tik deze voorzichtig
vast met een rubberen
hamer.

De spie op schutting
is klaar. Geniet van uw
overkapping!

