BEACH HOUSE SHAKE

PODSUMOWANIE INSTRUKCJI MONTAŻU

ENGLISH

PRZESTROGA: PRODUKT ZAWSZE NALEŻY MONTOWAĆ OD STRONY LEWEJ DO PRAWEJ, PAMIĘTAJĄC O TYM, ŻE POLIMER PODLEGA ROZSZERZANIU/KURCZENIU NA SKUTEK WAHAŃ TEMPERATURY.
W CELU UZYSKANIA LEPSZEGO WYGLĄDU ZALECAMY MONTAŻ PRODUKTU NA PŁASKICH POWIERZCHNIACH (NP.: SKLEJKACH LUB PŁYTACH OSB). JEŚLI SEKCJE SĄ MONTOWANE NA ŚCIANIE
ZE STELAŻEM, WÓWCZAS LISTWY STELAŻOWE POWINNY BYĆ ZAMOCOWANE UKOŚNIE, A ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY NIMI POWINNA WYNOSIĆ 20,32 CM (8 CALI).
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1 ,27 cm
(1/2 cala
)

6,83 cm
(2 11/16 cala)
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MAKS . 20
,32 cm
(8 cali)

2,06 cm
(13/16 cala)

40 ºF/5 ºC

Podłoga

Gdy używane są narożniki TandoShakeTM .

FRANÇAIS

Sekcje należy montować i rozmieszczać równomiernie. Należy sprawdzić oznaczenie dla temperatury na
zewnątrz i wybrać to, które pokazuje wartość najbliższą temperaturze panującej podczas montażu.

Ściana

2,06 cm
(13/16 cala)
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68 ºF/20 ºC

W przypadku użycia z J-trim lub
narożnikiem zewnętrznym.

95 ºF/35 ºC

Narożnik zewnętrzny
lub J-trim

6,35 cm
(2 1/2 cala)

W przypadku temperatur poniżej 5°C (40°F) sekcję należy ustawić nieznacznie w prawo (0,16 cm (1/16 cala))
od linii temperatury 5°C (40°F).
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0,64 cm
(1/4 cala)

71,1 cm
(28 cali
cali))
76,2 cm
(30 cali
cali))
38,1 cm
(15 cali
cali))

ESPAÑOL

0cm (0 cali)
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Łączenia rozmieszczać naprzemiennie między rzędami. W celu uzyskania zadowalającego wyglądu
zamontowanego produktu zalecamy ustawienie cięcia pierwszej sekcji każdego rzędu naprzemiennie
w odległościach według następującego schematu: 0 cm (0 cali) — 38,1 cm (15 cali) — 76,2 cm (30 cali) —
71,1 cm (28 cali).

Dla sekcji pełnej długości.
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PORTUGUÊS

x7
Środek

2 ,54 cm
(1 cal)

Maksymalnie 40,64 cm (16 cali) między gwoździami.
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Przymocować każdą sekcję w jej środkowej części.

Możliwe jest korzystanie z gwoździarki*.

0,16 cm
(1/16 cala)

РУССКИЙ

Jeśli wymagane jest zamocowanie sekcji w miejscu innym niż otwór montażowy,
należy wykonać szczelinę o wielkości 2,54 cm (1 cal), przez którą zostanie wbity
gwóźdź. Zawsze należy wbijać gwóźdź w środku szczeliny.

Dla każdego gwoździa.
Minimum
1,11 cm
( 7/16 cala)
cala)
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MONTAŻ NAROŻNIKA
3

4

Minimum
3,81 cm
(1 1/2 cala)
cala)

W przypadku montażu W przypadku montażu W przypadku każdego gwoździa należy zostawić przerwę między łbem
pełnej sekcji najpierw sekcji ciętej wbić gwóźdź gwoździa a sekcją. Gdy używana jest gwoździarka, należy ustawić jej
w jej środku w sposób końcówkę na najwyższej pozycji, a ciśnienie powietrza odpowiednio do
przybić gwóźdź przez
pokazany na rysunku.
podłoża, aby uzyskać żądaną odległość.
otwór środkowy.
* Gwoździarka, np. Bostitch RN46 lub Hitachi NV45.
Uwaga: w przypadku użytkowania w regionie Miami Dade i strefach HVHZ (ang. High Velocity Hurricane Zone) na Florydzie
należy zapoznać się z instrukcjami montażu na liście „Miami-Dade Approved Product Listing” (Lista produktów zatwierdzonych
dla Miami-Dade), która jest dostępna na stronie Resources (Zasoby) w witrynie internetowej Tando.
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Pierwszy narożnik TandoShakeTM

Następne narożniki TandoShakeTM

Pełne instrukcje montażu są dostępne
w witrynie www.tandobp.com.
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