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Först vill vi tacka för att du har valt en svensktillverkad och
måttanpassad ram från Alldo® med teknik från Dynaframe®.
Våra måttbeställda ramar monteras snabbt och enkelt med starka
kilar som kallas laxförbindare. Monteringen sker genom att man
pressar ned en kil i varje hörn. Det skapar ett starkt, tätt och snyggt
hörn, som håller ihop din ram.

Viktigt!
• En påse med kilar följer med i paketet. Akta så att den inte kastas
med paketets emballage.
• Akta dina händer när du trycker ned kilen med en skruvmejsel. Håll
inte din ena hand i närheten av kilen, vid inpressningen. Förutom
handen så kan även bordet och listen skadas, om du slinter.
• Man måste alltid börja med att montera en kort och lång del.
Delarna ska se sedan ut som bokstaven L. Det är mycket viktigt att
dessa två L görs likadana. Annars går inte delarna att sätta ihop till
en hel ram. Detta gäller bara om din ram är rektangulär (olika bredd
och höjd), vilket är vanligast.

Steg för steg
1. Vänd två lösa ramdelar uppochner mot varandra. Välj en
kort och en lång del, på ett stort bord som inte är ömtåligt.
Nu ser du spåret för kilarna i ändarna.
2. Stryk på lite trälim på ändarna. Gärna ett högkvalitativt lim
av ett känt märke som Casco. Stryk hellre på för mycket lim
än för lite. Överflöd kan torkas bort innan limmet börjat torka.
Vanligtvis inom tio minuter.
3. Tryck ned kilen med handkraft så långt det. Tryck ned den
sista biten med en skruvmejsel om det behövs. Akta dina
händer och underlaget om du slinter.
4. När trälimmet börjar härda efter cirka tio, minuter skall man
låta delarna ligga helt stilla och inte röra dem. Låt nu ramen
torka minst tre timmar i rumstemperatur innan användning.
För en mer genomgående monteringsanvisning se:
www.alldo.se/monteringsanvisningar/
Lycka till med dina nya ramar!
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