
MONTAGEVOORSCHRIFT 
Lees deze instructies aandachtig voordat u met de montage begint!

Voorbereiding algemeen 
l zorg dat de ondergrond droog, schoon, stof- en vetvrij is
l zorg voor een vlakke en gave ondergrond
l behandel ondergronden met een open structuur vooraf met een universele 
 hechtprimer
l controleer of de dorpels ca. 8 mm korter zijn dan de dagmaat van het kozijn 
 i.v.m. afkitten tegen de kozijnstijlen
l monteer alleen met STORAX SeAleR STX montagekit want VARi-STepp hecht 
 niet aan universele montagelijmen, siliconen- of acrylaatkitten

Stap 1
Breng de sparing op het juiste niveau (15 mm) onder het definitieve vloerniveau.

Stap 2
Ontvet de dorpel aan de onderzijde en ruw deze op met schuurpapier.

Stap 3
Breng 3 lijmrupsen van circa 7 mm dik aan met STORAX SeAleR STX montagekit (zwart)
zoals aangegeven op onderstaand schema.

Let op! Als de sparing dieper is dan 15 mm dient u meer montagekit te gebruiken dan het 
meegeleverde. Wanneer de sparing meer is dan 25 mm
dient u de ondergrond hierop aan te passen.

Stap 4
leg de dorpel in de sparing en druk deze 
aan tot de voorkant van de dorpel gelijk loopt 
met het vloerniveau. Zorg dat de kit zich 
gelijkmatig verspreidt onder de dorpel.
Let op! Druk de dorpel niet te ver in de sparing 
anders ligt deze verdiept.

Stap 5
Kit de dorpel rondom alleen af met STORAX SeAleR STX montagekit (zwart) 
omdat siliconen- of acrylaatkitten niet aan de VARi-STepp dorpel hechten.

Belangrijk
Na het aanbrengen van de Vari-Stepp dient u de dorpel minimaal 6 uur niet te belasten.
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