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1) Benodigdheden:
Stootborden
Afwerklijst
Otto lijm
Montagekit
Trapspin
Decoupeerzaag
Rolmaat
Plamuurmes

2) Schoonmaken:
- Verwijder de grote lijmresten met een plamuurmes.
- Verwijder alle schroeven en nietjes.

3) Overzettreden inmeten:
- Schroef de trapspin vast op Uw trede. Hou rekening met de dikte van de neus.
- Zet de buitenste pennen vast tegen de linker- en rechter uiteinde van de trede. Draai de pennen
strak vast. Zet de overige pennen in elke hoek van de traptrede, draai ze vervolgens goed vast.
Wanneer U een rechte trede heeft, gebruikt U twee pennen niet. 
- Haal de trapspin van de trede, U heeft nu het exacte formaat van Uw trede. Leg de trapspin tegen de
rand van de overzettreden en neem de afmeting over.
- U kunt ook een mal maken van papier; plaats de vellen papier of karton op de treden en maak deze
aan elkaar. Vouw of knip het papier dat over de trede gaat zodat de maatvoering van uw trede
overblijft.

4) Overzettreden zagen:
- Zaag de overgenomen tekening uit met een decoupeerzaag of handzaam met fijne tanden.
- Controleer of de trede past op Uw trap en pas aan indien nodig.
- Nummer Uw traptreden, dit zal helpen bij het terug vinden van de juiste volgorde.

5) Stootborden:
- Leg de overzettreden op de trede en meet dan de hoogte en breedte met een rolmaat.
- Teken deze afmetingen op het stootbord.
- Zaag de overgenomen tekening uit met een decoupeerzaag.

6) Monteer:
- Plaats de montagekit op de binnenkant van de trede en neus.
- Plaats dan de juiste overzettreden en druk de trede goed aan.
- Monteer dan het bijbehorende stootbord op zijn plek met de montagekit.

Tips:
- Blijf tijdens het gehele proces controleren of alles juist is.
- Let op de droogtijd van de lijm.
- Werk van beneden naar boven zodat U niet op de kwetsbare treden stapt.
- Voordat U begint met het permanent monteren, leg alles nog een keer op de juiste plek zodat U
zeker weet dat alles past.
- Laat het materiaal minstens 48 uur horizontaal acclimatiseren in de ruimte waar u het gaat plaatsen.
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