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A beépítő kerethez tartozik 4 db sarokelem , melyek megkönnyítik az alumínium keret beépítését az
aljzatkiegyenlítőbe. Az alumínium keret falvastagsága 6mm, mely aljzatkiegyenlítést von maga után a teljesen
sík fogadószínt elérése végett. A kiegyenlítés precíz munkát igényel, mert a nem megfelelő aljzat rontja a
lábtörlő minőségét, instabillá válik és megrövidíti élettartamát. Az aljzat nem megfelelő kialakítása
garanciavesztést von maga után.

A „T” profil beillesztési helyét kihagytuk a beépítő keretből, kérjük a kivágott részbe behelyezni.

Az ALUTREND alumínium sínes lábtörlő üzembe helyezése előtt gondoskodjon a süllyeszték tökéletes
tisztaságáról. A lábtörlő alá került kosz instabillá teheti a lábtörlőt, a beszoruló kavicsok elgörbíthetik az
alumínium alaplapokat, így megrövidíti a szennyfogó élettartamát. A nem megfelelő tisztaságú süllyeszték
garanciavesztést von maga után.

Az ALUTREND alumínium sínes lábtörlő – a nyitott szerkezete miatt,- könnyen feltekerhető, ezáltal az alatta
megbújt koszt célszerű gyakran kitakarítani. Kérem ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy a lábtörlő
kifejezetten a kosz megtartására szolgál! Ahhoz, hogy a lábtörlő minden nap hatékonyan működjön,
gondoskodni kell a napi takarításáról! Takarítási és karbantartási útmutató mellékelve.

A keretek és a „T” profilok behelyezése után az aljzatot ki kell önteni, hogy teljesen sík fogadószintet kapjunk. A
kiegyenlítésnél 3,0 méteren 1 mm szinteltérés a megengedett. Ennél nagyobb egyenetlenség esetén az
alumínium alaplapok elmozdulhatnak, deformálódhatnak. A nem megfelelő aljzatkiegyenlítésből fakadó
meghibásodásra garanciát nem vállalunk.
Az ALUTREND szennyfogó gyalogos, bevásárló kocsis illetve kerekes székes forgalomra tervezett rendszer. Nagy
súlyú békák és targoncák nem haladhatnak át rajta.
Bármilyen túlterhelésből eredő sérülésért annak okozóját terheli a felelősség. Technikai leírás és paraméterek
mellékelve.


