
Energiatakarékos radiátor panelek
Szerelési utasítás – teljes méretű panelek

Szerelés előtti teendők: Ellenőrizze, hogy a vásárolt csomag tartalma hiánytalan.
Csomag méret Tartalma
5 panel 5 db Heatkeeper panel, 1 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás
10 panel 10 db Heatkeeper panel, 2 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás
20 panel 20 db Heatkeeper panel, 4 db 25 méteres kétoldalas ragasztószalag; szerelési utasítás

Szükséges eszközök: Olló mérőszalag tollseprű, vagy hasonló eszköz egy kerti nádnak megfelelő rúd

Első lépések
A HEATKEEPER típusú energiatakarékos radiátor panelek felhelyezése gyors és egyszerű, nem jár különösebb szeméttel, egészen kevés barkácsolási tapasztalatot igényel – ÉS NEM SZÜKSÉGES A RADIÁTOR LEVÉTELE A FALRÓL.
A csomagban biztosított ragasztószalag csak egyenes, radiátor mögötti falfelületeken történő ragasztásra alkalmas. Amennyiben az Ön falfelülete nem egyenletes vagy rücskös a felszíne, domború vinyl tapéta, fűrészporos tapéta, hesszeni tapéta, domború festett, festett téglafal,
lambéria esetén egy erősebb ragasztóra is szükség  lesz (pl.: Evo-stick pillanat ragasztó), bármely barkácsboltban kapható. A megfelelő ragasztás érdekében a panelre felragasztott szalagról a műanyag papír eltávolítása után vigye fel a pillanatragasztót a szalagra. Kérjük, kövesse a pil-
lanatragasztó használati utasításait.
A felszerelés előtt győződjön meg, hogy a falfelület tiszta. Ez biztosítja, hogy a ragasztó megfelelően rögzítsen. Tisztítsa meg a radiátor hátulját a portól és pókhálóktól tollseprűvel vagy hasonló poroló eszközzel.

A panelek felhelyezése
Az alábbi szerelési utasítás 2 vagy 3 helyen rögzített lapradiátorokra vonatkozik.
A szerelésnél a radiátorokat nem szükséges elmozdítani.
Győződjön meg róla, hogy a heatkeeper felirat megfelelően olvasható irányban áll. (lsd.  a jobb oldali képet).

1. LÉPÉS – a radiátor mögötti rész
portalanítása
Tisztítsa meg a radiátor hátulját a portól és pókhálóktól
tollseprűvel vagy hasonló poroló eszközzel.

2. LÉPÉS – mérés és jelölés
Mérje meg a radiátor hosszát mielőtt kiválasztja a radiá-
tora méreteinek megfelelő panel kombinációt. 
Panel méret: 450mm széles + 580 mm magas

3. LÉPÉS – a panelek megfelelő magasságúra vágása
A panelen három opcionális vágási vonal található, amely négy részre bontja a panelt. Az alábbi táblázat segítségével
válassza ki az Ön radiátor méreteinek legmegfelelőbb kombinációt. Az olló segítségével vágja el a panelt a megfelelő
helyen a szaggatott vonal mentén.
Magasabb radiátorok esetén átfedéssel ragasszon össze két panelt a ragasztószalag segítségével. Például egy 700 mm-
es radiátor esetén használjon egy teljes panelt, illetve a másik panelből az 1 szekciót vágja le és ragassza hozzá a teljes
panelhez, így egy 680 mm-es panelhez jut.

Radiátor
magasság (mm)

Használandó
szekció száma *

Panel
magasság (mm)

300 2 + 3 260

400 1 + 2 + 3 375

450 3 + 4 410

500 2 + 3 + 4 465

600 1 + 2 + 3 + 4 580

4. LÉPÉS – A panelek megfelelő szélességűre vágása

1. Ragasztás előtt próbálja a falhoz a panelt és győződjön meg, hogy nem ütközik akadályba és 
megfelelően illeszkedik. Figyeljen a lábazatokra és szellőzők elhelyezkedésére is.

2. Helyezze fel a kétoldalas ragasztószalagot a panel hátoldalán az oldalsó széleire és a három
függőleges merevítőre.

3. Szedje le a ragasztóról a műanyag papírt, majd emelje fel a panelt, hogy Önnek lefelé helyezkedjen 
el 2-5 cm-re párhuzamosan a radiátor tetejétől a fal és a radiátor között. Óvatosan eressze le a 
panelt, amelyet először a baloldalon az ujjai segítségével végigsimítva a panel balszélén rögzítsen a 
falhoz, majd ugyanígy járjon el a tetején és a többi széleken is. A merevítőknél használja a
bambusznádat a ragasztószalag lesimításához.

4. További panelek felragasztását az első panel jobb oldalán folytassa, mindig átfedéssel. Mérje le a 
még be nem fedett területet. A panel négy, 3 helyen leválasztható függőleges elemből áll. Vágja le a 
megfelelő méretet. A radiátor szélénél mindig a legkisebb elemet használja, hogy elkerülje, hogy
kilátszódjon a radiátor mögüle.
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Problémakezelés
1. A radiátor mögötti tárgyakat el kell távolítani.

2. A radiátor mögötti tapéta hajlamos a hőre felkunkorodni.
Amennyiben  a faltól elváló tapéta széle lefelé mutat, a 
panel felragasztható, de ha a faltól elváló tapéta a radiátor
alja mögött található és felfelé kunkorodik, akkor célszerű
levenni a faltól elváló szakaszt és a panelt úgy 
ráereszteni a falra.

3. Amennyiben ablakpárkány található a radiátor felett 
közvetlenül: Vegye le a párkányt, ha ez lehetséges. 
Amennyiben a panel nem fér be a párkány és a radiátor
között, akkor felhelyezheti azt alulról is. Ehhez a 
művelethez két ember szükséges, továbbá figyelni kell 
arra, hogy idő előtt ne ragadjon a falhoz a panel, majd a
felhelyezéskor a lehető leggyorsabb mozdulattal kell a 
falhoz illeszteni és ragasztani a panelt. Ha bambusz 
nád nem alkalmazható a radiátor tetejéről, akkor 
próbáljuk meg a porolót az aljáról bedugni.


