SAFEFIX
SE

SAFE-FIX SHOWER lämpar sig endast för montering
på släta bärkraftiga underlag som kakel, klinker, glas
och metall (ej plastmatta/våtrumstapet). OBS! Passar
endast INRs duschprofiler i aluminium.

SÄKERHETSINFORMATION

Hudkontakt med limmet är för de flesta ofarligt. Tvätta
händer och hud under rinnande vatten med tvål. Vid
ögonkontakt skall man spola ögonen i flera minuter,
därefter håll ögonlock öppet och uppsök läkare. Om
man råkar svälja bör läkare kontaktas omgående.
Härdade limrester kan kastas i hushållssoporna.
Säkerhetsdatablad finns på hemsidan.

DK

SAFE-FIX SHOWER er kun egnet til montering på glatte
overflader med god bæreevne såsom fliser, klinker, glas
og metal (undtagen plastbelægning / vådrumstapet).
OBS! Passer kun til INR’s bruseprofiler i aluminium.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Hudkontakt med limen er ufarligt for de fleste. Vask
hænder og hud med sæbe under rindende vand.
I tilfælde af øjenkontakt skal du skylle øjnene i flere
minutter, og derefter holde øjenlågene åbne og
søge lægehjælp. Kommer du ved et uheld til at
indtage limen, skal du straks søge læge. Hærdede
limrester kan bortskaffes med husholdningsaffaldet.
Sikkerhedsdatablade
er
tilgængelige
på
hjemmesiden.

FÖRVARING

NO

Förvaras torrt i obruten
förpackning vid + 15-25°C.
Skyddas mot värme och
direkt solljus. Förvaras
oåtkomligt för barn.

SIKKERHETSINFORMASJON

Hudkontakt med limet er for de fleste ufarlig. Vask
hender og hud med såpe under rennende vann. Ved
øyekontakt skyll øynene i flere minutter, hold deretter
øyelokkene åpne og oppsøk lege. Ved svelging
kontaktes lege umiddelbart. Herdede limrester kan
kastes med husholdningsavfallet. Sikkerhetsdatablad
finnes på hjemmesiden.

INNEHÅLL
15 gram lim
6 st limplattor
(3 st / väggprofil)
6 st muttrar + brickor
3 ml rengörings- och
acceleratorspray
1 st putskudde

OPBEVARING
Opbevares tørt i uåbnet
emballage ved + 15-25°C.
Beskyttet mod varme og
direkte sollys. Opbevares
utilgængeligt for børn.

INDHOLD
15 gram lim
6 stk. limplader
(3 stk. / vægprofiler)
6 stk. møtrikker + skiver
3 ml rengørings- og
acceleratorspray
1 stk. poleringspad

SAFE-FIX SHOWER egner seg kun til montering på slette
overflater med god bæreevne som f.eks. fliser, glass og
metall (ikke sparklede flater eller våtromstapet). OBS!
Passer kun til INRs veggprofiler i aluminium.

FI

SAFE-FIX SHOWER soveltuu vain tasaisille kantaville
pinnoille, kuten laatat, klinkkeri, lasi ja metalli (ei
muovimatto / märkätilojen tapetti). HUOM! Sopii vain
INR:n alumiinisuihkuprofiileihin.

SÄKERHETSINFORMATION
Liiman joutuessa Ihokosketukseen on se vaaraton
useimmille ihmisille. Pese liiman kanssa kosketuksiin
joutunut iho saippualla juoksevan veden alla. Liiman
joutuessa silmiin, huuhdo niitä useiden minuuttien
ajan, pidä silmäluomet auki ja hakeudu lääkäriin.
Jos nielet liimaa vahingossa, hakeudu välittömästi
lääkäriin. Kovettuneet liimajäämät voidaan heittää
talousjätteeseen. Käyttöturvallisuustiedotteet ovat
saatavilla verkkosivustolla.

OPPBEVARING

SE

SAFE-FIX SHOWER gör det möjligt att på ett tryggt sätt limma upp duschväggar
från INR. Du slipper ta hänsyn till bakomliggande material och placering av vattenrör, elkablar, plåt- eller träreglar. Du slipper också riskera att hårda kakelplattor
spricker vid borrning. Därför är limning en mer trygg och flexibel monteringsmetod.

NO

SAFE-FIX SHOWER gjør det mulig å lime opp dusjveggene fra INR på en trygg
måte. Du trenger ikke å ta hensyn til bakenforliggende materiale og plassering av
rør, ledninger, spikerslag etc. Du unngår også risikoen for at harde fliser sprekker
ved borring. Liming er derfor en mer sikker og fleksibel monteringsmetode.

DK

SAFE-FIX SHOWER gør det muligt på sikker vis at lime brusevægge op fra INR.
Du behøver ikke at tage hensyn til bagvedliggende materialer og placeringen
af vandrør, elektriske kabler, metal- eller træforstærkninger. Du risikererer heller
ikke, at hårde fliser sprænger ved boring. Derfor er limning en mere sikker og
fleksibel monteringsmetode.

Oppbevares tørt i uåpnet
forpakning ved + 15-25°C.
Beskyttes mot varme og
direkte sollys. Oppbevares
utilgjengelig for barn.

SHOWER

INNHOLD
15 gram lim
6 stk limplater
(3 stk pr. veggprofil)
6 st muttere + skiver
3 ml rengjørings- og
akseleratorspray
1 stk pussepute

VARASTOINTI
Säilytys avaamattomassa
pakkauksessa kuivassa
tilassa + 15-25°C. Suojaa
lämmöltä ja suoralta
auringon valolta. Ei lasten
ulottuville.

SISÄLTÖ
15 grammaa liimaa
6 liimalevyä
3 kpl/seinäprofiilia
6 kpl muttereita +
alustalevy
3 ml puhdistus- ja
vaikutussuihke
1 kpl puhdistussieni

FI

SAFE-FIX SHOWER mahdollistaa INR-suihkuseinien turvallisen kiinnittämisen
liimaamalla.Tällöin ei tarvitse ottaa huomioon seinän sisällä mahdollisesti olevia
vesiputkia, sähkökaapeleita, metalli- tai puupalkkeja. Limalla kiinnittämisessä
vältetään kovien laattojen halkeilun riski, joka porauksessa on aina haasteena.
Siksi liimaaminen on turvallisempi ja joustavampi asennusmenetelmä.
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SE FÖRBEREDELSER & RENGÖRING
1. Börja med att rengöra väggens fästytor
genom att spraya rengöringsvätskan på
ytorna och torka torrt med en ren trasa.
2. Märk ut på väggen var skenan ska
placeras.
3. Montera 3 stycken limplattor på varje
profil med hjälp av medföljande brickor
och muttrar. Centrera brickorna i det
ovala hålet.
4. Rugga upp limplattornas fästytor med
putskudden och spraya dem med
rengöringsvätskan. Torka därefter med
en ren trasa.

NO FORBEREDELSER & RENGJØRING

SE LIMNING & MONTERING
5. Lägg lim på plattorna och fördela det
med spackeln. Spraya därefter 2 gånger
på limmet med rengöringsvätskan.

1. Begynn med å rengjøre veggen der du
skal montere ved å spraye rengjøringsog akseleratorspray på overflaten og
tørk deretter med en ren klut.

6. Tryck fast profilen på väggen och se till
att den följer dina markeringar. Lossa
muttrarna och ta bort profilen. Tryck till
plattorna ordentligt.
OBS! Det är viktigt att kontrollera att
samtliga plattor ligger dikt an mot
väggen.

2. Merk på veggen hvor skinnen skal
plasseres.
3. Monter tre stk limplater på hver profil
ved hjelp av de medfølgende brikkene
og mutrene. Sentrer brikkene i det ovale
hullet.
4. Rubb limplatenes overflater med
pusseputen og spray dem med
rengjørings- og akseleratorspray. Tørk
deretter med en ren klut.

3
DK FORBEREDELSE OG RENGØRING

FI VALMISTELU JA PUHDISTUS

1. Start med at rengøre væggens
monteringsflader ved at sprøjte
rengøringsvæsken på overfladerne og
tørre efter med en ren klud.

1. Aloita puhdistamalla
seinäasennuspinnat suihkuttamalla
puhdistusnettä pinnoille ja pyyhkimällä
kuivalla puhtaalla liinalla.

2. Markér på væggen, hvor skinnen skal
placeres.

2. Merkitse seinälle, mihin kisko sijoitetaan.

3. Monter 3 stykker limplader på hver
profil ved hjælp af de medfølgende
skiver og møtrikker. Centrer skiverne i
det ovale hul.
4. Gør limpladernes overflader godt ru
med poleringspaden, og sprøjt dem
med rengøringsvæsken. Tør derefter af
med en ren klud.

2

3. Asenna 3 kappaletta liimalevyjä
kuhunkin profiiliin mukana toimitetuilla
aluslevyillä ja muttereilla. Keskitä
aluslevyt soikeaan reikään.
4. Hankaa liimalevyjen kiinnityspinnat
puhdistussienellä ja suihkuta pinnalle
puhdistusnestettä. Pyyhi sitten puhtaalla
liinalla.

6

7

8

NO LIMING & MONTERING
5. Legg lim på platene og trekk det
utover med spatelen. Spray deretter 2
ganger på limet med rengjørings- og
akseleratorspray.
6. Trykk fast profilen på veggen og sørg for
at den følger dine markeringer. Løsne
mutterne og ta bort profilen. Trykk
platene godt på plass.
OBS! Det er viktig å kontrollere at alle
platene ligger helt inntil veggen.

7. Låt härda i 24 timmar!

7. La det herde i 24 timer!

8. Montera profilen och kontrollera att den
sitter i lod och spänn sedan muttrarna.
Montera därefter duschglaset i profilen.
Ev. limrester avlägsnas mekaniskt efter
det härdat.

8. Monter profilen og kontroller at den
sitter i lodd og stram deretter mutterne.
Så monterer du dusjveggen i profilen.
Evt. limrester fjernes mekanisk etter det
er herdet.
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DK LIMNING & MONTERING

5

FI LIIMAUS & ASENTAMINEN

5. Læg lim på pladerne, og fordel det med
spartlen. Sprøjt derefter to gange på
limen med rengøringsvæsken.

5. Levitä liimaa laatalle kittiveitsen avulla.
Suihkuta sen jälkeen liiman päälle
puhdistus- ja vaikutusnestettä.

6. Tryk profilen fast på væggen, og sørg
for, at den følger dine markeringer. Løsn
møtrikkerne, og fjern profilen. Tryk godt
på pladerne.
OBS! Det er vigtigt at kontrollere, at alle
pladerne er i kontakt med væggen.

6. Paina profiili seinään ja varmista, että se
tulee merkitsemiesi merkkien mukaan
oikeaan kohtaan. Löysää mutterit ja
poista profiili. Paina laattoihin lujasti.
HUOM! Varmista, että kaikki levyt ovat
painettu tiukasti seinää vasten.

7. Lad hærde i 24 timer!

7. Anna kovettua 24 tuntia!

8. Monter profilen og kontrollér, at den
er i lod, og stram derefter møtrikkerne.
Derefter monteres bruseglasset i
profilen. Eventuelle limrester fjernes
mekanisk, efter at de hærdet.

8. Asenna profiili ja tarkista, että se on
suorassa ja kiristä sitten mutterit. Sen
jälkeen asenna suihkulasi profiiliin.
Mahdolliset liimajäämät poistetaan
mekaanisesti kovettumisen jälkeen.

24 timmar!
timer!
timer!
tuntia!

