Aan de slag met Fibo Trespo?

Met deze tien extra aanwijzingen kunt u Fibo Trespo nog sneller en foutloos monteren. Zie
voor de uitgebreide verwerkingsvoorschriften de verpakking, deze zijn leidend ten behoeve
van de garantie.
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De Fibo Trespo panelen dienen drie dagen voor-

7

Zorg dat de afschuinde kant (onderkant) van het

afgaand aan de montage horizontaal in de betref-

Fibo Trespo paneel op het startprofiel geplaatst

fende ruimte te worden opgeslagen.

wordt. De lengte van het Fibo Trespo paneel dient
altijd aan de bovenkant van het paneel te worden

2

Cirkelzaag/decoupeerzaag: zaag op een stevige

aangepast.

tafel of werkbank. De zijde met de decoratie moet
omlaag gericht zijn. Gebruik een zaagblad met

8

fijne tanden.

Zorg dat de gemaakte gaten in de Fibo Trespo
panelen (bijvoorbeeld t.b.v. wateraansluitingen of
schroefgaten) waterdicht afgewerkt worden. Dit

Handzaag: Gebruik een zaag met fijne tanden.

kan door gebruik te maken van kit en een goede

Maak de snede alleen tijdens de neerwaartse

rubberen sluitring.

beweging met de zaag. De zijde met de decoratie
moet boven liggen.
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Bij gebruik van de aluminium profielen
(uitzondering startprofiel) is het van belang dat het

3

Maak gebruik van de aluminium profielen om alle

Fibo Trespo paneel haaks wordt afgezaagd, zo is

onbewerkte buitenste randen van Fibo Trespo

het paneel volledig in contact met het profiel.

100% waterdicht af te sluiten.

4

Monteer het aluminium startprofiel 5-7 mm boven
de grond.
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Gebruik tussen iedere aansluiting kit, zowel bij

Juist

de tong en groef verbinding van de Fibo Trespo

Onjuist

panelen als bij het bevestigen van de aluminium
profielen.

10

Na het plaatsen van het Fibo Trespo paneel de
overtollige kit bij de klikverbinding direct verwijde-

Gebruik een MS polymeer Kit, bij voorkeur Fibo

ren. Gebruik hiervoor de Fibo cleaner en schoon-

Seal.

maakdoekjes.
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Meer informatie is verkrijgbaar via uw leverancier, importeur RET Bouwproducten
(T 030 245 55 55) of www.fibo-trespo.nl
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