Montagehandleiding
1
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MAX.
30 cm

U heeft een Nemef veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG®
kwaliteitseisen, wat staat voor optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en
duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve
van het Politiekeurmerk Veilig Wonen®.
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Nemef druksluiting 2566 altijd met de meegeleverde sluitpot
toepassen op houten deuren of ramen.
Bij ramen tot 70 cm hoogte hoeft slechts 1 druksluiting 2566
toegepast te worden.
Bij ramen hoger dan 70 cm altijd 2 stuks 2566 toepassen.
De inbraakwerende eigenschappen van deze druksluiting zijn alleen
van toepassing wanneer deze correct is afgesloten en de sleutel uit
het slot gehaald is.
Optimale inbraakwering wordt verkregen wanneer het raam aan
de scharnierzijde tevens voorzien wordt van 2 dievenklauwen
(art.nr. 2826).
In hardhouten ramen en kozijnen de schroefgaten altijd (met een
kleinere diameter dan die van de schroef) voorboren.
Schroef niet in het glas, bij smalle raamstijlen kan de onderlegplaat
53PK toegepast worden (extra te bestellen).
Dit product nooit smeren met olie maar met een smeermiddel speciaal
voor sloten, bv. Nemef Snel slotspray.
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1. Verwijder de kunststof afdekkap van de druksluiting (zie tek. 1).
2. Bepaal de juiste plaats voor de druksluiting (zie tek. 2 en 2a).
LET OP: zorg ervoor dat bij het openen en sluiten van deur of raam,
het kozijn niet door de druksluiting wordt geraakt (de sluitpot komt
3 mm op het kozijn, zie tekening 3).
3. Teken de schroefgaten af en zet de druksluiting vast met de bijgeleverde
schroeven van 4,5 x 55 mm (zie tek. 4).
4. Wanneer de schroeven van de druksluiting het glas dreigen te raken
kunt u onderlegplaat 53PK toepassen.
5. Plaats de kunststof afdekkap op de druksluiting.
6. Sluit raam of deur en druk de schoot van de druksluiting tegen het
kozijn, zodat deze de plaats voor de sluitpot op het kozijn markeert
(zie tek. 5 en 5a).
7. Boor op afgetekende plaats een gat voor de sluitpot van Ø 20, 22 mm
diep (zie tek. 6).
8. Plaats nu de sluitpot en zet deze vast met de bijgeleverde schroeven
4,5 x 40mm (zie tek. 4).
9. Controleer de werking van de druksluiting.
Voor naar binnen draaiende ramen is een speciale sluithaak art. P2565/12
verkrijgbaar.

Neem bij vragen contact op met uw leverancier of mail aan
consumentenservice@nemef.nl

