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Overzicht van de onderdelen van de binnendeur
• Kozijn / omlijsting
• Drempel - vloerrubber
• Scharnieren ( optie met dievenklauw )
• Deurblad ( met valdorpel of dorpel)
• Kantlat en rubber 
• Klink ( optie )
• Omlijsting 
• Lijsten - Chambranten
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Welk gereedschap heb je nodig? 
* Waterpas * uitvulblokjes / spieën 
* zaag  * stellatten
* breekmes / cuttermes *PU schuim 
* schroefboormachine * montagelijm + kitpistool  

Wat zit er in het montagepakket? 
* Deurblad * deurkader / Omlijsting / Deurlijsten 
* scharnieren * slot
* Deurkruk = Optie * slaglatten + rubber 
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Hoe ga je te werk voor de plaatsing van Het kader

1) Leg al de onderdelen klaar en controleer of alles aanwezig is.
2) Controleer of de afmetingen overeenkomen met deze van het gat waar de deur inkomt. 
3) Neem de 3 stukken van het kader / omlijsting en leg deze op een vlakke ondergrond. Laat de hoeken van de kader goed 

aansluiten. Controleer ook steeds dat aan de binnenzijde de groeven van de slaglatten doorlopen . Hierin worden later de 
slaglatten gemonteerd. Neem houtlijm en breng deze aan, waar de 2 delen van het kader tegen elkaar komen. 

4) Vervolgens neemt u de 4 meegeleverde zwarte clipsen. Op Elke hoek worden er 2 geplaatst op 1 cm van de kant. U dient het 
clipsje in de voorziene gefreesde opening te plaatsen en vervolgens kan u deze in de gefreesde groef duwen.  Herhaal dit ook 
voor de andere hoek. Een extra houtschroef plaatsen is aan te raden.  
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Hoe ga je te werk voor de plaatsing van Het kader / omlijsting

6) Kader / omlijsting
Nu is de kader / omlijsting klaar om in de opening geplaatst te worden. 
Verdeel het geheel in de opening en controleer of de voorzijde van de kader / omlijsten aan de voorzijde en achterzijde gelijk   
staan met de muur.
Plaats de kader / omlijsting dmv een waterpas loodrecht.
In de groef van de slaglat kunnen stelschroeven of schroeven geplaatst worden, die na het plaatsen van de slaglat
onzichtbaar zullen zijn.
Controleer of de speling tussen de kader / omlijsting en het ingehangen deurblad overal gelijk is. 
PU schuim + luchtdichte tape of luchtdichte PU schuim mag extra gebruikt worden voor het opvullen van de opening tussen
deur en kader / omlijsting.
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Slaglat + dichting
Plaats nu de slaglat in de groef van de kader / omlijsting.
Plaats nu in de groef van de slaglat t.h.v. het slot een stukje deurdichting van ongeveer 10 cm.
Druk de slaglat met de dichting erin heel lichtjes tegen het gesloten deurblad aan en schiet of nagel de slaglat vast.
Verplaats nu uw stukje dichting 30 cm hoger of lager en herhaal deze bewerking, tot de volledige slaglat vast staat.
Herhaal deze bewerking voor al de slaglatten.  

Lijsten / chambranten
Plaats aan één zijde de lijsten / cambranten
Plaats nu uw luchtdichting, zie; Hoe ga je te werk voor Luchtdicht plaatsen van uw binnendeur 
Plaats nu aan de anderen zijde de lijsten / cambranten
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Vloerdichting plaatsen
De vloerdichting is voor gemonteerd.
Deze kan afgeregeld worden door de stel nok uit de rubber te trekken en deze te draaien.
Hierdoor zal deze meer of minder zakken als de deur gesloten wordt.
De rubber moet met een licht kracht op de vlakke vloer duwen.
Al dan niet zijn er op één, of beide zijden plaatsjes voorzien op de kader / omlijsting. 
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Slot plaat
Deze kan aangepast om de drukkracht van het deurblad in zijn dichtingen te verminderen. Hiervoor moet de licht     
kromming van de slotplaat weg gevijld worden.
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Hoe ga je te werk voor Luchtdicht plaatsen van uw binnendeur 

Voor het luchtdicht plaatsen van uw binnendeur raden wij u aan om Fentrim IS 20 of Fentrim 20 of corvum te gebruiken . 

Welke tape heb ik nodig? 
Fentrim 20 gebruikt u best als u nadien nog uw binnenmuren laat bepleisteren. Deze kan ingewerkt worden in de 

pleister aan de geperforeerde zijde. Beschikbaar in verschillende breedte van 100mm tot 200mm .
Fentrim IS 20 kan niet gebruikt worden als er nadien bepleistert wordt. Is eveneens beschikbaar in verschillende breedte van 

100mm tot 200 mm 
Corvum tape is een smalle tape van 30-30 mm of 12-48 mm deze mogelijk bij het afplakken van de deurkader op muur( hout , 

gyproc , harde kunststof ). De aansluiting tussen de kader en de muur is enkel een speet van max 10 mm

Na stap 4 gaat u deze tape aanbrengen. 

Voor verdere instructie hierover kijkt u best even 
www.siga-shop.be
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