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MOBIL VANDBARRIERE
Lavet efter mål

MONTERINGS VEJLEDNING

MOBIL VATTENBARRIÄR
Tillverkad i exakt storlek

INSTALLATIONSGUIDE
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Classic Video
Se i videovejledningen, 
hvordan du anvender 

barrieren.

Se videon om hur du 
använder barriären.

For at se videoen skal du scanne QR-koden 
med din smartphone.

För att titta på videon, skanna QR- koden med 
din smartphone.
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SIDE UDSAT FOR VAND

DENNA SIDA MOT VATTNET

Placer barrieren med forsiden (markeret med den hvide Acquastop label) og 
fastgørelsesgrebet vendt udad. Den side udsættes for oversvømmelsesvand.

Placera barriären med framsidan (markerad med den vita Acquastop-etiketten) och 
fästhandtaget vänd utåt. Den sidan är utsatt för översvämningsvatten.

Kontroller at vægge og gulv/belægning, hvor barrieren skal monteres, er rene 
og fri for skader og ujævnheder. Dette skal sikre, at tætningslisterne slutter 
tæt mod disse overflader. Kontroller at overflader og konstruktioner, der skal 
understøtte barrieren, er glatte og fri for skader, som kan gøre barrieren ustabil. 
Vær opmærksom på, at en dør-/vinduesramme ikke altid er monteret vandtæt mod 
omgivende konstruktioner, og at fastgørelsen ofte er udført sådan, at den samlede 
konstruktion ikke vil kunne modstå vandtryk i hele dørens eller vinduets højde.

Se till att väggar och golv/beläggning, där barriären ska monteras är ren och fri från skador 
och ojämnhet. Detta bör säkerställa att tätningar slutar tätt mot dessa ytor. Se till att ytor 
och strukturer som kommer att stödja barriären är jämn och fri från skador som kan göra 
barriären instabil. Observera att en dörr/fönsterram inte alltid är vattentät mot omgivande 
strukturer, och att fixeringen ofta är utformat så att den totala strukturen inte tål vattentryck 
mot hela dörren eller fönstret. 

Før opsætning skal du sikre dig, at barrieren kan monteres med støtte fra faste 
solide bagkanter i sider og bund. Er dette ikke muligt - se side 7.

Innan du installerar, se till att din vattenbarriär kan monteras med stöd av fasta, solida sidor 
bakom sidorna och botten av barriären. Om detta inte är möjligt - se sidan 7. 

Bemærk
Notera
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1
Placering af barrieren i vindues-/dør-/portåbningen.
Hur man placerar barriären i fönster-/ dörr-/ porthål.

1.1 
Indsæt fastgørelsesgrebet i det dertil 
indrettede spor i barrierepladens korte del.
Sätt i fästhandtaget i spåret som finns i den korta 
delen av spärrplattan.

1.2
Placer først siden, der vender væk fra fastgørelsesgrebet i åbningen 
(på illustrationen er det venstre side).
Placera först sidan som vänder bort från fästhandtaget i öppningen (titta över 
pilen på ritningen).

1.3 
Skub derefter siden med fastgørelsesgrebet ind i åbningen. Pres 
fastgørelsesgrebet ind med hånden, indtil barrierens to dele sidder i 
direkte forlængelse af hinanden. Barrieren er nu på plads.
Tryck sedan sidan med handtaget i öppningen. Pressa fast fästhandtaget med 
handen tills de två delarna av barriären är i direkt förlängning av varandra. Barriären 
är nu på plats.  

VANDBARRIERE - VATTENBARRIÄR

10 mm

VANDBARRIERE - VATTENBARRIÄR

VIGTIGT!
VIKTIGT!
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VÄGG
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2
Opbevar barrieren beskyttet mod regn/sne og sollys og hæng den i 
bærehåndtagene for at forebygge deformering af bundtætningen.
Håll spärren skyddad mot regn/snö och solljus och häng den i bärhandtagen 
för att förhindra deformation av gummitätningarna i botten av spärren.
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Vedligeholdelse
Underhåll

Disse få simple forholdsregler vil bevare vandbarrierens effektivitet:

• Når den ikke længere er nødvendig, kan du fjerne barrieren fra den åbning, der 
krævede beskyttelse. Barrieren skal opbevares, så den er beskyttet mod vind og 
vejr. Især sollys kan beskadige gummilisterne.

   Hæng barrieren op, så den ikke står på bundtætningen.             
 
• Efter hver brug vaskes barrieren med rent ferskvand (postevand) og tørres. 

Gummilister behandles med silikone. Beskyt eventuelt hele barrierepladen med 
silikonespray, da det afviser vand og beskytter overflader mod skader forårsaget 
af ugunstige vejrforhold.

   Gummilisterne holder med korrekt behandling og opbevaring i mindst fem år. Du 
kan købe nye gummilister ved din nærmeste Acquastop-forhandler eller kontakte 
kundeservice: customerservice@acquastop.it

Dessa få enkla försiktighetsåtgärder kommer att skydda och bevara effektiviteten hos 
vattenbarriären:

• När det inte längre behövs kan du ta bort spärren från dörren/fönsteröppningen som krävde 
skydd. Barriären måste lagras så att den är skyddad från vind och väder. Särskilt solljus kan 
skada gummilisterna.

   Häng spärren så att den inte står på gummitätningen i botten.
 
• Efter varje användning tvättas barriären med kranvatten och torkas. Gummilister behandlas 

med silikon. Du kan skydda hela spärrplattan med silikonspray. Det avvisar vatten och 
skyddar ytor från skador orsakade av ogynnsamma väderförhållanden.

    Gummilisterna håller med korrekt hantering och lagring i minst fem år. Du kan köpa nya 
gummitätningar hos din närmaste Acquastop-återförsäljare eller kontakta kundservice: 
customerservice@acquastop.it 
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Manglende bagstop
Backstop saknas

Hvis barrieren ikke har noget at læne sig mod (bagstop) og / eller 
overfladerne er for ujævne eller porøse, skal du montere særlige 
anslagslister på sider og bund. Det kan købes som ekstra tilbehør hos vores 
Acquastop-forhandler. Lad eventuelt en af forhandlerens teknikere montere 
disse.

Om barriären inte har något att luta sig mot (backstop) och/eller ytorna 
är för grova eller porösa, då måste du montera specialstödprofiler på sidor 
och botten. Dessa är valfria tillbehör och kan köpas från vår Acquastop-
återförsäljare. Låt om nödvändigt en av återförsäljarinstallatörerna installera 
dessa.
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