THE BOX för GROHE inbyggnadsblandare med FF System Folie
THE BOX for GROHE concealed thermostats with FF System Foil

SE
Kontrollera att Boxen med
prefabricerad foliefläns är hel
och att inga delar av den
prefabricerade folien är skadad.
Om så är fallet ska Boxen
bytas ut.
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EN
Ensure that the box and its
prefabricated foil is intact, and
and that no parts of the foil are
damaged. In case of any
damages, the box must be
replaced.

Arbetsgång
1 - Applicera FF M-1K lim på
boxens prefabricerade foliefläns
och bred ut limmet med
limspridare Elit eller liknande.

Procedure
1 - Apply FF M-1K on the box’s
prefabricated foil flange and
spread the glue out using
glue spreader Elit or similar.

2 - Applicera FF M-1 Membran
eller FF M-2K på övrig väggyta.

2 - Apply FF M-1 Membrane or
FF M-2K on remaining wall
surface.

3- Montera FF M-Folie i det våta
membranet och över den
limmade flänsen. Överlappa
ramens prefabricerade folieflänsen hela vägen.
(FF M-Folie är vit, bilden är
illustration)

3 - Put up FF M-Foil in the wet
membrane and over the glued
flange. Overlap with the
prefabricated foil flange all
the way.
(FF M-Foil is white, the image
is an illustration)

2.

3.
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4 - Släta till folien med en slät
plastspackel eller likvärdigt.
Säkerställ att inga veck, blåsor
eller kanaler uppstår.
(FF M-Folie är vit,
bilden är en illustration)

4 - Smooth out any bubbles using
a plastic putty knife or similar.
(FF M-Folie is white, the image
is an illustration)

5. Förslut skarven mellan väggfolien och den prefabricerade
folieflänsen med FF M-1K Lim,
FF M-1 Membran eller FF M-2K.
OBS. Säkerställ att alla skarvar
försluts.

5 - Seal the seam between the
wall's foil and the prefabricated
foil flange using FF M-1K Glue,
FF M-1 Membrane or FF M-2K.
OBS. Make sure all seams are
sealed.

4.

5.

Övrig väggyta tätas enligt aktuell
monteringsanvisning som
hämtas på www.ffkakel.se

Fit the remaining wall
surface according to
current instructions
at www.ffkakel.se
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