MONTAGEVOORSCHRIFT

Voor montage is geen boormal nodig.

SKG Kierstandhouder KSH100

Omschrijving van het product;
Voor u ligt een handleiding die toegepast kan worden voor montage van de AMI kierstandhouder.
AMI voert een uitgebreid assortiment aan hoog geklassiﬁceerde producten die in eigen huis worden
vervaardigd onder strenge productie-eisen, waardoor duurzaamheid en optimale bruikbaarheid
worden gewaarborgd.
SKG kwaliteitseisen volgens de SKG-KE 573 aanvullende veiligheidsproducten.(nieuwbouw)
Een kierstandhouder is een voorziening die in gesloten toestand ervoor zorgt dat de naar binnen
draaiende voordeur alleen op een kier kan worden geopend. (maximaal 75 mm) Dit voorkomt binnendringen van ongewenste personen.
De kierstandhouder is niet als een extra slot te gebruiken.
Gebruik de kierstandhouder alleen bij openen van de deur indien er aangebeld wordt. (tekst PKVW
handboek, richtlijn nieuwbouw).
In de overige situaties dient de kierstandhouder in principe niet gesloten te worden, omdat hierdoor
bij behoefte de toegang tot de woning van buitenaf wordt verhinderd.
Positioneer de draaibare voorplaat nu zover mogelijk door in de ,,open’’ stand, zodat deze geen
onveilige situatie kan geven.
Indien de voorplaat (C) van de kierstandhouder geheel over de gaffel (D) is geplaatst dan is de werking
gegarandeerd. (dit kan alleen plaatsvinden bij gesloten deur).
Alle onderdelen zijn gemaakt van hoogwaardig RVS AISI 304
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Onderdelen/verpakking;
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A- Scharnierblok
B- Scharnieras
C- Draaibare voorplaat
(A+B+C gemonteerd)
D- Gaffel met nok
E- Houtschroeven
4 st. ø 4.5x35 mm
F- Houtschroeven
2 st. ø 5.0x 60 mm
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Toepassing;

Benodigde gereedschap;
Priem of potlood
Boor ø 2mm
Kruiskopschroevendraaier

AMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor toepassing van het product op een andere
wijze dan waarvoor het product is bedoeld.

bouw
beslag

A.Bepaal de plaats van montage op de deur.
Het wordt aanbevolen de kierstandhouder iets boven het deurbeslag te monteren,
zodat deze gemakkelijk is te bedienen.
Plaats de gaffel (D) horizontaal op het deurvlak, zodanig dat de nok naar het naast
liggende kozijn wijst. De zijkant van de montageplaat van de gaffel moet gelijk
liggen aan de kopse zijde van de deur.
Teken de bevestigingsgaten af en boor deze voor met een boor van ø2 mm.
Schroef de gaffel vast met de meegeleverde houtschroeven 4st ø4.5x35 mm (E).
B. Voor montage (C) Draaibare voorplaat deurkozijn minimaal 25 mm breed.
Positioneer bij gesloten deur de (voorplaat met scharnierblokje (A+C)) zodanig
over de gaffel, dat de nok van de gaffel (D) met gelijk verdeelde speling rondom
in de gleuf van de voorplaat(C) is gesitueerd
De voorplaat moet vrij kunnen scharnieren.

Teken de twee bevestiginggaten van scharnierblokje (A) aan en boor voor
met een boor van ø 2 mm in zacht hout zoals vuren. En in hard hout voorboren
op 3,5 mm.
Let op: boor zoveel mogelijk in het midden van de bevestigingsgaten van het
scharnierblokje (A).
Dit maakt later het nog enigzins verschuiven van het scharnierblokje (A) mogelijk.
Monteer de kierstandhouder met de meegeleverde houtschroeven (F)
2st ø5x60 mm. De schroeven borgen tevens het scharnierasje (B)
C. Controleer de werking
Onderhoudsvoorschrift en aanbeveling;
U dient ervoor te zorgen dat het kwaliteitsproduct niet in aanraking komt met
agressieve schoonmaakmiddelen.

Opmerking; - De kierstandhouder kan ook gemonteerd worden (zonder toepassing van hulpstukken) indien het
deurvlak tot 11 mm terug ligt t.o.v. het kozijnvlak, respectievelijk 3 mm voorstaat t.o.v het kozijnvlak.
Mocht het deurvlak nog meer dan 11 mm terug liggen t.o.v. het kozijnvlak, dan kan men de gaffel
ook plaatsen door evenredig iets weg te hakken in het kozijn om zo de nok van de gaffel de benodigde ruimte te geven.

- Op naar binnen draaiende deuren, spec. voordeuren.
- Op naar links en rechts draaiende deuren in verschillende deurdikten.
- Is geschikt voor toepassingen in nieuwbouw en in bestaande bouw.

AMI BV
Spikweien 70
5943 AD Lomm (NL)
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- Bij pas gelakte deuren de achterzijde van de draaibare voorplaat en gaffel met nok met vaseline
insmeren, dit voorkomt het plakken van de verf.
- Geschikt voor toepassing in combinatie met glaslatten.
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AMI

- Toepassing bij deurdikte vanaf 38 - 58 mm

, Leading in Aluminium

versienummer montagevoorschrift
KSH100401

