MONTAGEHANDLEIDING: UNI-XL viltglijder zonder pin.
Voor goede en eenvoudige montage is het belangrijk dat u eerst onderstaande tekst goed
doorneemt. U voorkomt daarmee problemen of ergernissen en het bespaart u tijd.
Deze UNI-XL Viltglijder zonder pin kan worden bevestigd zonder gereedschap. Voor de
bevestiging wordt gebruik gemaakt van een 3M-VHB Tape. Dit is een dubbelzijdige
acrylschuimtape met een zeer hoge aanvangshechting.
Deze tape heeft na 20 minuten 50% van de eindkleefkracht bereikt en is na 72 uur op
maximale sterkte. Een stoel moet tot die tijd wel worden gebruikt (belasten bevordert nl. ook
de hechting), maar moet bij verplaatsing worden opgetild i.p.v. verschoven. De optimale
verwerkingstemperatuur van de tape ligt tussen 15 tot 25 °C
Montage instructies:
1. Verwijder oude glijders (indien aanwezig).
2. Voordat u de dubbelzijdige tape aanbrengt in de viltglijder, controleert u eerst of u de
juiste maat viltglijder heeft besteld voor het buisframe waarop u heeft geplakt.
3. Ontvet de oppervlakken van zowel de viltglijder, als de buis waarop u plakt, met
bijvoorbeeld Propanyl-alcohol en zorg dat de buis weer droog is voordat u de stansdelen
plakt. (Niet met wasbenzine want dit laat residu achter!).
4. Bepaal vervolgens de plaats waar u de viltglijders wilt plaatsen onder uw buisframe. Voor
de balans van de stoel is het verstandig de glijders zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen
in de glijrichting onder de twee zijbuizen van de stoel. Verder kan het verstandig zijn om
ook op de achterkant één of twee glijders te monteren.
5. Neem een stansdeel van de strip en breng de tape voorzichtig aan in de viltglijder. Zorg
ervoor de u de lijmlaag niet aanraakt en vermijdt luchtbellen onder de tape. Druk de
tape goed aan met ca. 2 kg/cm2.
6. Verwijder de schutfolie terwijl u de lijmlaag niet aanraakt.
7. Plaats de viltglijder vervolgens op de vooraf bepaalde plaats op de sledebuis van de stoel
en druk ook deze goed aan met ca. 2 kg/cm2.

Let op: Wanneer de tape is aangebracht zijn de viltglijders gebruikt en kunnen niet
meer worden geretourneerd.
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