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Instrukcja użycia zestawu ze sznurem lub taśmą 

 

ZESTAW STANDARD 
Zestaw zawiera: uszczelka szklana 

min. 2,2m 

taśma zakończeniowa 

samoprzylepna 

klej ceramiczny 

temperaturowy 

 

1,2 Oderwij zużytą uszczelkę od ramki drzwiczek lub korpusu kominka, usuń resztki kleju, np. dłutem lub 

śrubokrętem; wyczyść rowek szczotką i odtłuść ściereczką zwilżoną denaturatem (jeśli potrzeba). 

3,4 Przetnij taśmę zakończeniową na dwie, równe części; zdejmij osłonę papierową i owiń koniec uszczelki nie 

zmieniając średnicy sznura; wystające resztki sznura odetnij równo z taśmą.  

5.Rozprowadż cienką warstwą klej na dnie rowka (tubę należy otworzyć odkręcając górną część nakrętki i 

przebijając błonę tubki odwrotną stroną nakrętki); dolną część nakrętki (dozownik) można skrócić według 

potrzeby. 

6.Wklejanie uszczelki zacznij od środka dolnej części rowka; wklej koniec sznura w rowek tak, aby 

zakończenie taśmy zostało wciśnięte w klej. Wciskaj uszczelkę w klej nie rozciągając jej w trakcie wklejania; 

ewentualny nadmiar kleju usuń wilgotną ściereczką; strona uszczelniająca sznura nie powinna być zabrudzona 

klejem. Po wypełnieniu rowka uszczelką dopasuj jej długość, dodając ok. 1cm; zabezpiecz drugi koniec 

uszczelki pozostałym kawałkiem taśmy; odetnij nadmiar sznura i wklej nie pozostawiając szczeliny pomiędzy 

końcami uszczelki.   

7. Zamknij drzwiczki, a następnie otwórz i sprawdź, czy uszczelka została dobrze dopasowana; zostaw do 

wyschnięcia na co najmniej 8 – 10 godz., nie domykając drzwiczek.  

UWAGA! Zanim rozpalisz upewnij się, że klej „związał” i wysechł. 

8. Użyty w zestawie klej ma właściwości zaprawy cementowej (lekki odczyn zasadowy), dlatego sugerujemy 

użycie środków ochrony osobistej (np. rękawiczki lateksowe). Miejsce ewentualnego kontaktu ze skórą należy 

umyć. W przypadku kontaktu kleju z okiem należy oko dokładnie przepłukać i odbyć wizytę kontrolną u 

lekarza. Zużytą uszczelkę i resztki kleju wyrzuć do pojemnika na odpady komunalne.  

SAMOPRZYLEPNA TAŚMA SZKLANA 
 

Zestaw zawiera: taśma szklana samoprzylepna (min. 2,2m) 

W przypadku taśm samoprzylepnych należy zachować szczególną dbałość miejsca klejenia. 

Sposób użycia  

Poczekaj, aż kominek wystygnie. 

- po przyklejeniu uszczelki do ramy drzwiczek przyłóż szybę i dokręć z umiarem dociski, podkładając pod nie 

krótkie kawałki uszczelki; 

- sprawdź przyleganie szyby do uszczelki (paskiem papieru), ma to wpływ na szczelność kominka;  

- zużytą uszczelkę wyrzuć do pojemnika na odpady komunalne. 

 

REKOMENDUJEMY WYMIANĘ USZCZELKI RAZ / 2 LATA Z 
UWAGI NA WYŻSZE BEZPIECZEŃSTWO  

I NIŻSZE KOSZTY OPAŁU  
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