- Montera utan
hål i väggen!
Säkert • Snabbt • Ingen åverkan på underlaget*

Inget kladd eller spill med 3M™ VHB™!

Gäller för bl.a. följande produkter:
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Monteringsanvisning med 3M™ VHB™:
Se gärna: www.demerx.se för videoguide av monteringen!
1. Rengör underlaget noga, använd endast 3M™ VHB™ tvättservett (finns som tillbehör) eller
Isopropylalkohol. Torka torrt med luddfritt material. Vid ev. tvålrester eller
kalkigt underlag, rengör med citronsyra eller kalkrengöring noga innan rengöring med
3M VHB tvättservett eller Isopropylalkohol.
Obs! Underlaget måste vara helt torrt vid applicering.
2. Provplacera och märk ut placering av produkten med väggfästet monterat.
3. Rengör väggfästet (se punkt 1) och montera VHB tejpplattan på väggfästet.
4. Ta bort skyddstejpen från andra sidan av VHB tejpplattan.
5. Placera hela produkten med väggfästet monterat där du provplacerat.
6. Skruva sedan bort produkten.
7. Tryck sedan väggfästet hårt mot ytan i minst 1 min.
8. Skruva tillbaka produkten helst först efter 3 dygns härdning. OBS! Mycket viktigt att VHB
materialet får härda. Når 100% hållfasthet efter 3 dygn.
9. Vid eventuell nedmontering, ta en tunn ståltråd/fiskelina och såga genom VHB materialet.
Gnugga sedan bort VHB resterna med fingrarna.
3M™ VHB™ är extremt starkt, efter 6 timmar har det 30% av total hållfasthet,
efter 1 dygn 50% och efter 3 dygn 100%.
Tips!
För att underlätta monteringen och för att uppnå maximal vidhäftning bör underlaget vara ca 30º.
Värm med hårfön (ej varmluftspistol).
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* Då 3M™ VHB™ främst är tänkt för montering i kök & bad är vissa underlag undantagna, ex;
papperstapeter, olackade vävtapeter o dyl. då det skadar underlaget vid ev. nedmontering.

