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- Montera utan hål i väggen!
Med 3M™ VHB™ eller med lim/silikon

Säkert • Snabbt • Ingen åverkan på underlaget*
Inget kladd eller spill med 3M™ VHB™!

* 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.

Vi kan nu stolt presentera andra generationens trådhylla, SOLID, som smidigt och lätt monteras 

utan hål i väggen. Helt i rostfritt stål 18/8 för absolut högsta kvalité.

Som vanligt ingår både 3M™ VHB™ tejp och skruv för flexibel montering, nytt är dock att fästet även är 

lämpat för montering med lim eller silikon om montering med 3M VHB mot förmodan misslyckas. 

- Kom ihåg, rengöring är A och O!

Art. 42210

Art. 42211
Art. 42221

Art. 42222

Monteringsanvisning för fuktsäker installation: 

1. De bifogade väggfästena samt muttrar är placerade under hyllans etikett. Ta fram dessa. 
2.  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.
3. Skruva fast de båda väggfästena genom att passa in hålen på hyllan på väggfästets gängtapp och lås med kupolmuttern, dra åt med handkraft. 
    Provplacera och märk ut placering av hyllan med väggfästena för 3M VHB monterade. 
4. Rengör även väggfästena likt punkt 1 och montera 3M VHB tejpplattan på väggfästet.   
5. Ta bort skyddstejpen från andra sidan av VHB tejpplattan.
6. Placera hyllan där du provplacerat.   
7. Skruva sedan bort kupulmuttrarna och ta bort hyllan.
8. Tryck sedan väggfästena hårt mot ytan i MINST 1 min.   
9. Sätt tillbaka hyllan och lås med kupolmuttrarna (dra åt med handkraft) helst först efter 3 dygns härdning. OBS! Mycket viktigt att VHB materialet får härda.
    Når 100% hållfasthet efter 3 dygn.
10. Vid eventuell nedmontering, ta en tunn ståltråd/fiskelina och såga genom VHB materialet. Gnugga sedan bort VHB resterna med fingrarna.


