Handleiding: plaatsen van een metalen deurkader

1. Zet de kader in de opening en hang hem
bovenaan vast door middel van 2 spanvijzen.
Tracht de kader meteen horizontaal waterpas te
hangen.

3. Als de kader waterpas hangt
fixeer de kader bovenaan
door middel van spieën.

2. Zorg dat de kader gelijk komt te zitten
met het ( nog aan te brengen ) pleister
werk. Laat de kader dus uit de muur
steken.

4. Hang nu de kader waterpas in de
verticale richting en start met de
scharnierkant. Fixeer onderaan
opnieuw met spieën.

5. Nadat de kader in alle richtingen recht hangt is het belangrijk om met een lange regel na te kijken of
de muur recht loopt en er overal voldoende plaats (+/- 1cm) is om de pleister (stuc) aan te brengen.
Indien er onvoldoende ruimte is voor de bezetting hang de kader dan iets verder uit de muur.
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6. Nu de kader juist hangt kan hij vastgezet worden met pur. Goed opvullen! Als de pur half droog is en
niet meer aan je vingers kleeft, kan je hem aandrukken, zo wordt hij harder (comprimeren).

7. Als de pur volledig uit gehard is, zet je de kader vast met enkele schroeven. De schroeven dienen
enkel om de kader te fixeren. Vast is vast. Indien deze te hard worden aangedraaid kan de kader
vervormen. Het is dus niet nodig om veel spanning op de schroeven te zetten.
8. Haal nu de horizontale hulpbaren in de deuropening weg. Slijp deze middendoor en beweeg nu OP
en NEER tot de las afbreekt. Indien dit niet vlot gaat slijp je de baren los.
9. De kader staat, hij kan aanbezet worden.
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