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Instrukcja montażu poliwęglanu na tunelach „Almir” o szerokości 5 m

Rozmiar stelażu, m 5х8 5х10 5х12 5х14
Liczba arkuszy poliwęglanu, szt 7,5 9 10 11,5

Arkusz poliwęglanu można ciąć nożem budowlanym, wyrzynarką elektryczną, piłą do metalu lub szlifierką kątową.

Zwróć uwagę! Na ochronnej folii znajdują się napisy. Tunel należy pokryć tak, aby strona poliwęglanu z napisami
znajdowała się na zewnątrz. Podczas zdejmowania folii ochronnej zaznacz markerem na tej stronie poliwęglanu, na której
są napisy.

Na rysunkach litery A, B, C, D, E, F pokazują części poliwęglanu powstałe po cięciu.

Krok 1. Weź cały arkusz poliwęglanu i wytnij dwa kawałki
o wymiarach 0,5×2,1 m tak, aby powstał wynik trzech
kawałków 0,5×2,1 m, 0,5×2,1 m i 5×2,1 m.

Krok 2. Weź kawałek poliwęglanu A o wymiarach 5×2,1 m,
nałóż na koniec i przymocuj śrubami do stojaków, łuków,
drzwi, okien i części poziomych. Następnie weź części
poliwęglanu B i C o wymiarach 0,5×2,1 mi przymocuj w
górnej części. Odetnij nadmiar poliwęglanu.

Krok 3. Weź kolejny arkusz poliwęglanu i wytnij z niego
dwie części o wymiarach 0,5×2,1 m, tak aby w wyniku
zostało trzy części o wymiarach 0,5×2,1 m, 0,5×2,1 m i
5×2,1 m.

Krok 4. Przymocuj wycięte części poliwęglanu A, B i C na
drugim końcu analogicznie do kroku 2. Odetnij nadmiar
poliwęglanu.
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Krok 5. Weź cały arkusz poliwęglanu i przykryj bok i górę
ramy, zaczynając od ziemi. Przykręć poliwęglan do stelaża
za pomocą wkrętów samowiercących.

Krok 6. Weź kolejny cały arkusz poliwęglanu i na zakładkę
połóż go obok poprzedniego arkusza. Przykręć poliwęglan
do ramy za pomocą wkrętów samowiercących. W ten
sposób pokryj poliwęglanem całą długość stelaża.

Krok 7. Po pokryciu całej długości stelaża zostają arkusze
poliwęglanu, które należy pociąć na równe części 2×2,1 m.

Krok 8. Weź po kolei wycięte kawałki poliwęglanu D, E, F (i
resztę) o wymiarach 2×2,1 m i połóż je po drugiej stronie
tunelu, łącząc je z już zamocowanymi arkuszami. W ten
sposób pokryj poliwęglanem całą drugą stronę stelażu.

Krok 9. Weź nóż i wykonaj nacięcia w poliwęglanie w
otworach drzwi i okien.

Krok 10. Przykręć klamkę do drzwi i okien. Przykręć zamek
w kształcie litery U do drzwi.
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