Wat levert Wemeco Products BV bij een bestelling van een instortluik ISA, ISB, ISC, ISD, ISE, ISF en de
Type T luiken?
- De gehele instortomranding voorzien van het afgemonteerde deksel met bijbehorende
uitzetstang
- Gasdrukveren, los geleverd, aantal afhankelijk van dagmaat
- Neopreen voor in de omranding, los geleverd
- Veiligheidsrooster (indien besteld), los geleverd inclusief bijbehorende uitzetstang
- Doos voorzien van alle bevestigingsmiddelen voor monteren van gasdrukveer, uitzetstangen
en veiligheidsrooster (indien besteld) en de bedieningssleutel.
Waarop moet men letten bij het instorten van een luik
- Zorg ervoor dat het luik op de juiste hoogte wordt ingesteld
- Zorg ervoor dat het luik waterpas wordt ingesteld
- Zorg ervoor dat het luik niet kan verbuigen tijdens het instorten
Wat moet men zelf doen na het instorten (zodra het beton uitgehard is)
1. Open het deksel (zie figuur 1 en 2) en positioneer het deksel in zijn blokkering middels de
uitzetstang. (de uitzetstang van het deksel wordt altijd door ons zelf gemonteerd)

Figuur 1 Stap 1: Met bijbehorende sleutel de messing afsluitdoppen eruit draaien

Figuur 2 Stap2: De bijbehorende sleutel op de knevel plaatsen en tegen de klok in draaien om de knevel te ontgrendelen

2. Zodra het deksel in zijn geblokkeerde positie staat kun je het neopreen aanbrengen (zie
figuur 3). De neopreen heeft een kleefrand die aan de onderzijde in de daarvoor bedoelde
goot komt te zitten. Maak de goot goed schoon alvorens je het neopreen gaat aanbrengen.
Tip: nooit trekken aan het neopreen tijdens het aanbrengen. Gebruik een lengte die 1-2cm te
lang is en werk van 2 kanten naar het midden toe. Deze handeling is niet van toepassing op
Type T luiken. Bij dit type luik zijn de rubbers af fabriek gemonteerd.

Figuur 3 Aanbrengen neopreen

3. Monteer de gasdrukveren in de daarvoor bedoelde voorzieningen. (zie figuur 4 en 5)

Figuur 4 Montagevoorziening gasdrukveer 1

Figuur 5 Montagevoorziening gasdrukveer 2

4. Indien besteld, monteer het veiligheidsrooster inclusief uitzetstang (figuur 6). Monteer eerst
de oplegbeugels in de omranding aan de voorzijde (tegenover de scharnierzijde) Vervolgens
monteer je het veiligheidsrooster aan de scharnierzijde. Als laatste monteer je de uitzetstang
van het veiligheidsrooster. Je kunt zelf bepalen of je deze uitzetstang links of rechts
monteert, onze omranding is aan beide zijden voorzien van montagegaten voor deze
uitzetstang. Veiligheidsrooster t.b.v. type T luiken beschikken niet over een uitzetstang maar
kunnen worden geblokkeerd aan het deksel middels een voorgemonteerde blokkeer haak.

Figuur 6 Los geleverd veiligheidsrooster inclusief uitzetstang en montagemiddelen

Let op: vergeet nooit om de uitzetstangen te ontgrendelen alvorens je het veiligheidsrooster en/ of
deksel wilt sluiten!

