Montage handleiding:
Trap
Voorbereiding: Zorg voordat je begint aan de klus dat je alle benodigde spullen bij de hand hebt.
Benodigheden:
- uw Sublimade stootborden
- Bison Poly max® Express
- ontvetter (huishoudammonia of wasbenzine)
- (Lijmverwijderaar)

- pluisvrije doek
- kitpistool + multitool
- zeepwater

“Tip!” Werk altijd van boven naar beneden bij het renoveren van de trap.

Stap 1-a

Schoonmaken:
Maak de achterkant van je Sublimade
stootborden goed schoon. Gebruik hiervoor
de pluisvrije doek en de ontvetter.
Leg de stootborden op juiste volgorde
van montage.

Foto 1a
Volgt snel!

Stap 1-b

Maak vervolgens de trap en de bestaande
stootborden schoon en stofvrij.
Bij beton- en houten trappen kun je zo
over de oude stootborden heen plakken,
mits deze nog goed vast zitten.
Bij tapijt, eerst de oude bekleding verwijderen
en de lijmresten verwijderen met lijmverwijderaar.

Foto 1b
Volgt snel!

Stap 2

Monteren:
Pas het stootbord eerst op de juiste plek
om te kijken of het goed past.
Breng vervolgens de Bison Poly max® Express
aan op het stootbord. Breng het paneel
in positie en druk deze goed aan.

Foto 2
Volgt snel!

Hou rondom de randen een marge vrij.
Zo voorkom je dat de kit achter je Sublimade
stootbord vandaan komt.
Na 30 minuten zijn de stootborden voldoende uitgehard om afgewerkt te worden.

Stap 3

Afdichten:
Begin met werken vanuit een hoek, richt
de schuine kant van de spuitmond naar
beneden en maak een vloeiende beweging.
Gebruik indien nodig een nieuwe spuitmond
voor de juiste diameter.

Foto 3
Volgt snel!

Stap 4a

Dompel de multitool in zeepwater.
“tip”
Om langere kitranden eenvoudig te bevochtigen
kun je gebruik maken van een plantenspuit.

Stap 4b

Afstrijken:
Strijk de kitnaad binnen 10 minuten
glad met de multitool.
Bij het gebuik van een multitool moet je de
holle kant naar boven houden om de overtollige
kit op te vangen.

Foto 4
Volgt snel!

Het resultaat!
Stap 6

Het resultaat! Geniet van het prachtige nieuwe aanzicht van je Sublimade Trap!

Foto Resultaat
Volgt snel!

