Kan du holde tæt?

... ellers kender vi en der kan
- lufttæt spotinstallation i én arbejdsgang

DIOSPOT TIGHT kan holde tæt!

Lufttæt
spotinstallati
on
i én arbejdsg
ang

Og ligesom en god ven der holder tæt,
kan DIOSPOT TIGHT spare dig for mange bekymringer!
DIOSPOT TIGHT er den første indbygningsspot konstrueret specielt med henblik på at holde
installationen lufttæt efter installering i loftkonstruktioner hvor damspærren er lagt mellem
forskalling og loft.
Med DIOSPOT TIGHT kan du nu slippe for den besværlige og dyre installation af safeboks.
Bare på montage og materialer kan du spare op til 15%.

Hvad skal du gøre?
Præcis som du plejer – bare lidt mindre!
For det første skal du kun bestille og lagerføre ÉT varenr. fremover!
Og installationen er fuldstændig som du er vant til:

1

Bor hul i loftet og
damp-spærren.
Hulmål Ø75mm

2

Sørg for at der ikke ligger bygningsmateriale
eller rester oven på dampspærren.
Fjern evt. dette ved at køre en
finger rundt på oversiden af
dampspærren.

3

Afmonter dæksel på tilslutningsboksen.
Monter kabler i indstiksklemrække.

4

Monter dæksel igen og pres den indbyggede
kabelaflastning ned over kablerne.
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OBS ! Vær opmærksom på ikke at overspænde
		 skruerne, da dette kan medføre
		 efterfølgende utæthed i bygningen!

5

DIOSPOT TIGHT isættes i
loftet og der drejes et par
gange rundt til hver side,
for at sikre at den går fri
af dampspærren.

6

De 2 stk. Torx 10 skruer
spændes skiftevis, så
gummi-flanchen trykkes
langsomt ned mod
loftet og indtil DIOSPOT
TIGHT sidder forsvarligt
fast.

7

Isæt lyskilde i frontringen og drej lyskilden i
GU10 fatningen.

8

Monter frontringen i DIOSPOT TIGHT - Færdig!

DIOSPOT TIGHT gør dit liv både nemmere OG billigere!

Glem safeboks! Spar 15%

Spar tid - Lufttæt installation
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