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 Silikons jāuzklāj no iekšpuses 

Apraksts 

1. Dušas kabīnes SAPNIS montāžas instrukcija 

2. Apakšējos un augšējos profilus piestipriniet pie stacionārajiem stikliem un savienojiet ar stūrīti 

(att. 1). 

3. No vertikālajiem profiliem izņemiet iekšējo profilu un pieliecot pie stikla pieskrūvējiet pie 

augšējā un apakšējā profila (att. 2). Grāvītī visā garumā, kur tiek ievietots stikls, iesmidziniet 

nedaudz caurspīdīga silikona. 

4. Uzstādiet vertikālā profila ārējās daļas uz iekšējām profila daļām, paceļot ārējo daļu uz 10 mm 

(att. 3). 

5. Novietojiet kabīni tai paredzētā vietā. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un atzīmējiet sienas 

ārējo profilu piestiprināšanas vietas.  

6. Apakšā uz grīdas vai dušas paliktņa atzīmējiet dušas kabīnes kontūras (att. 5A). 

7. Neizņemot kabīni no sienas ārējiem profiliem, paceliet to uz augšu ap 30 mm (att. 5C).  

8. Paņemiet apakšējo starpliku un noņemiet malas aizsargplēvi (att. 5B). 

9. Pielīmējiet starpliku uz grīdas vai dušas paliktņa saskaņā ar atzīmētām kontūrām. 

10. Nolaidiet dušas kabīni uz leju un piespiediet pie pielīmētas apakšējas starplikas. 

11. Ar līmeņrāža palīdzību noregulējiet un piestipriniet dušas kabīni pie sienas ārējiem profiliem 

(att. 5D). Katrā profilā izskrūvējiet pa 2 caurumiem: 1 augšā un 1 apakšā, un piestipriniet kabīni 

ar skrūvēm. 

12. Pie turētājiem, kas atrodas dušas durvīs, piestipriniet augšējos un apakšējos gultņus. 

Pieskrūvējiet durvju rokturi (att. 6). 

13. Ievietojiet dušas kabīnes durvis. Vispirms ievietojiet augšējos gultņus. Pēc tam, nospiežot uz 

leju, ielieciet apakšējos gultņus. Uzlieciet durvju bremzi (P) tādā attālumā, lai, atvērot durvis līdz  

galam, rokturis nepieskartos stiklam. Uzlieciet starplikas uz stikliem (att. 7). 

14. Ja durvis slikti bīdās, noregulējiet to līmeni atbrīvojot vai pievelkot gultņus ar turošām 

skrūvēm (8.att.) 

15. Ar bezkrāsas silikonu no kabīnes iekšpuses papildus hermetizējiet spraugas. Silikons jāklāj 

starp sienu un profilu, kā arī starp grīdu vai dušas paliktni un profilu (att.9). Lietojiet speciāli 

santehnikas iekārtai paredzētu silikonu. Nelietojiet kabīni uzreiz. Silikonam jāizžūst ražotāja 

noradītajā laikā. Ja silikons izžūst, pārpalikumu notīriet ar koka vai plastmasas lāpstiņu.  
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