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Péče a čištění
- Upevňovací prvky a silikon kontrolujte jednou za rok.
- Skvrny od asfaltu odstraňujte pouze terpentýnem a dobře opláchněte velkým množstvím vody.
- Otřete jemnou mýdlovou vodou (žádná abraziva) a vždy dobře opláchněte velkým množstvím vody.
- Obrubu z PVC čistěte čisticím přípravkem na PVC.

Obecné informace
Před zahájením montáže nebo údržby vašeho systému Skylux iWindow2™ nebo Skylux iWindow3™ dodržujte
veškerá nezbytná bezpečnostní opatření. Moduly Skylux iWindow2™ nebo Skylux iWindow3™ musí montovat
odborník.
Prohlášení o vlastnostech viz www.skylux.be.

Sklon manžety světlíku
Moduly Skylux iWindow2™ nebo Skylux iWindow3™ mohou být montovány ve sklonu 0 až 25 °. Aby se zamezilo
znečištění skla a stojaté vodě doporučujeme sklon 5 °.
SKYLUX iWindow2+
PVC 1620EP

Skylux iWindow2TM

Skylux® PVC
manžetaa
dle vašeho dle
výběru

0° - 25° (doporučujeme 5°)
SKYLUX iWindow3 +
PVC 1620EP

Skylux iWindow3TM

Skylux® PVC
manžeta
dle vašeho dle
výběru

0° - 25° (doporučujeme 5°)
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Montáž manžety
Moduly Skylux iWindow2™ nebo Skylux iWindow3™ musí být vždy kombinovány s manžetou Skylux.
Důrazně nedoporučujeme použít jiný typ manžety, jelikož se na střešní světlík v takovém případě nevztahuje žádná
záruka.
PVC manžety
Manžeta: model 16/00, model 16/20 EP, model 20/00 EP(-S), model 30/20 a model 35/30.
Aby bylo dosaženo dokonalé vzduchotěsnosti, doporučujeme utěsnit manžetu vzduchotěsně vůči střešní
konstrukci.
Přišroubujte manžetu ke střešní konstrukci přes vyznačenou čáru na přírubě (šrouby do dřeva 5,2x60 mm nebo
ocelové šrouby 4,8x60 mm). Začněte 7,5 cm od konců. Rozteč mezi ostatními šrouby nesmí překročit 30 cm.
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Vytáhněte střechu pod horní přírubu.
U všech druhů střech se odkazujeme na pokyny výrobce střešní krytiny.
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Montáž rámu
Otevřete obal a nechte rám ležet obráceně. Přišroubujte svorky ke spodní straně rámu pomocí dodaných
nerezových ocelových šroubů. Začněte 20 cm od konců s roztečí max. 60 cm pro montáž na PVC obruby 16/20
EP, 20/00 EP(-S) nebo 35/30. Pro montáž na PVC obruby 16/00 nebo 30/20 si musíte objednat zvlášť speciální
montážní sadu se svorkami a šrouby. Montáž je analogická se standardní sadou se svorkami a šrouby (č. dílu
41.682: sada se 4 svorkami).
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Otočte celý systém a položte jej na manžetu! Ujistěte se, že svorky, kompletní systém okna a skla, nejsou přímo
v kontaktu se střešní krytinu nebo jiným podkladem (aby se zamezilo poškození střešní krytiny nebo svorek).
Položte rám na manžetu a rozdělte vůli rovnoměrně na 4 strany manžety. Jednoduše zatlačte rám na manžetu pro
spojení rámu k manžetě svorkami.
Výkresy modulu Skylux iWindow3
jsou podobné modulu Skylux iWindow2.

Zkontrolujte, zda jsou všechny
svorky upnuty
za jazýčkem obruby.

Pro zvýšení bezpečnosti přišroubujte svorky přes obrubu pomocí dodaných (jednocestných) šroubů.
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