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MOBIL VANDBARRIERE
Justerbar bredde

MOBIL VATTENBARRIÄR
Justerbar bredd
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The EXTESA Range

I pakken:  
I paketet:

Hvad du har brug for:   
Vad du behöver:

SEKUNDLIM 
(CYANOAKRYLAT)

SNABBLIM 
(CYANOAKRYLAT)

HOBBYKNIV SANITETSSILIKONE

SKRUETRÆKKER/-
MASKINE

SKRUVMEJSEL/-MASKIN

MÅLEBÅND

MÅTTBAND

Extesa Video
Se hvordan du 

installerer barrieren.

Se hur du installerar 
vattenbarriären.

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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Placer barrieren med forsiden (markeret med den hvide Acquastop label) og 
fastgørelsesgrebet vendt udad mod den forventede oversvømmelse.

Placera barriären med framsidan (markerad med den vita Acquastop- etiketten) och 
fästhandtaget vänd utåt mot den förväntade översvämningen. 

Kontroller at vægge og underlag, hvor du har til hensigt at montere barrieren, 
er rene, tætte og fri for alt, hvad der kan forhindre barrieren i at slutte tæt mod 
overfladerne. Kontroller at den ramme (bagstop), der støtter barrieren, er solidt 
fastgjort til murværk/væg, glat og fri for ujævnheder, der kan svække barrierens 
stabilitet.

Se till att väggarna och underlaget där du tänker montera vattenbarriären är rena, täta 
och fria från allt som kan hindra barriären från att ansluta tätt till ytorna. Se till att ramen 
(backstop) som stöder barriären är ordentligt fäst vid murverket/väggen, jämn och fri från 
bulor som kan försämra barriärens stabilitet. 

Før installation - tjek at der er en ramme (bagstop - fx dørkarm), som barrieren 
kan læne sig mod. Er der ikke det, gå til punkt 8.

Innan installationen - kontrollera att det finns en ram (backstop - t.ex. dörrkarm) som 
barriären kan luta mot. Om inte, gå till punkt 8.

Bemærk
Notera

SIDE UDSAT FOR VAND

DENNA SIDA MOT VATTNET
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1

2

Mål bredden på den åbning, du 
ønsker at beskytte. Fjern eventuelle 
sidepaneler, som ikke slutter vandtæt 
mod omgivende murværk. Sørg for, at 
bund og murværk/væg er i god stand. 
Kontroller, at vægge er parallelle, 
retlinede og vinkelrette i forholdt til 
gulv/underlag.

Mät bredden på öppningen du vill skydda. 
Ta bort sidopaneler som inte slutar 
vattentätt mot omgivande murverk. Se till 
att botten och mur/vägg är i gott skick, och 
de är perfekt rätlinjiga. Väggarna måste 
vara parallella och vinkelräta mot golvet.

Juster barriererens længde 
med glideprofilen. Barriererens 
bredde skal være 10 mm større 
(fra yderside tætning til yderside 
tætning), end åbningen, som den 
skal sættes ind i.

Justera längden på barriären 
med glidprofilen. Barriärens bredd 
måste vara 10 mm större (inklusive 
tätningslister) än öppningen i vilken 
den måste sättas in.

1200 mm

1210 mm
barriere størrelse - barriärstorlek

Bredde dørhul 
Dörröppningens bredd

A mm

B mm

Længde A skal være lig med længde B, og 
vinkler mellem gulv og sider skal være 90° 
(vinkelret)

Längd A måste vara samma som längd B 
och vinklar mellan golv och sidor måste 
vara 90 ° (vinkelrät)

GLIDEPROFIL

GLIDANDE PROFIL

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

DØR  / DÖRR
2.1

VIGTIGT! VIKTIGT!
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Brug glideprofilen til at justere barrierebredden, så den passer til 
åbningen.

Använd glidprofilen för att justera vattenbarriärens bredd så att den passar 
in i öppningen.

Sådan justerer du glideprofilen:

Så här justerar du din glidprofil:

GLIDEPROFIL

GLIDPROFIL

Fjern den øverste 
beskyttelsesprofil.

Ta bort toppskyddsprofilen.

2.2

1 2 3
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Justering af glideprofilen - brug 
inseksnøglen i skruerne i begge 
sidehuller for at opnå korrekt barrieremål.

Justera glidprofilen - använd insexnyckeln 
på skruvarna i båda sidohålen för att få rätt 
barriärdimension. 

2.4

Fjern tætningen på 
glideprofilsiden.

Ta bort tätningen på 
glidprofilsidan.

2.3 TÆTNING

TÄTNING

2.5

KORREKT TÆTNINGSTILPASNING.

KORREKT TÄTNING.

Sæt tætningen 
på plads igen  

Sätt tillbaka 
förseglingen 
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3
Spænd skruerne på indersiden 
og ydersiden og skruen i 
fordybningen under den 
nederste pakning. 

Dra åt skruvarna på insidan och 
utsidan och skruven i spåret under 
bottenpackningen.

ADVARSEL!
Skruerne er selvskærende. Derfor skal du huske 
at tjekke den justerede barrierebredde (2.6). 
OBS - bruger du skruemaskine, skal du starte 
med et passende lavt moment, så skruen ikke 
ødelægger skruehullet.

VARNING!
Skruvarna är självborrande och självtappande. Se 
därför till att kontrollera den justerade barriärbredden 
(2.6). OBS - om du använder en skruvmaskin, börja 
med ett lämpligt lågt vridmoment så att skruven inte 
skadar skruvhålen.

SKRUE UNDER TÆTNINGEN

SKRUVAR I TÄTNINGSSPÅRET 

Inden montering af skruer, skal du teste 
barrieren for at sikre, at tætningen presser 
op mod væggen, som vist på tegningen.

Innan du monterar skruvar, testa spärren för att 
se till att tätningen pressar mot väggen, som 
visas på ritningen.

2.6

TÆT FORSEGLET MOD VÆGGEN.

TÄTT MOT VÄGGEN

MUR

VÄGG
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5

4

Brug sekundlim (cyanoacrylat) til at lime tætningen fast og skær 
overskydende tætning af ved at følge sideprofilen.

Använd snabblim (cyanoakrylat) för att limma tätningen och klipp av 
överflödigt tätning genom att följa sidoprofilen. 

Montering 
af øverste 
beskyttelsesprofil.

Sätt tillbaka det 
övre skyddet.

SEKUNDLIM (CYANOACRYLAT)
SNABBLIM (CYANOAKRYLAT)

PRES I CA 20 SEKUNDER
TRYCK I CIRKA 20 SEKUNDER

1 2

1 2 3
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LIGE SNIT
RAKT SNITT

3

6
Påfør sanitetssilikone af god kvalitet langs den ydre kant af 
glideprofilen for at forhindre at vand trænger ind.

Applicera sanitetssilikon av god kvalitet längs glidprofilens ytterkant för att 
förhindra att vatten tränger igenom. 
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7
Placer barrieren tæt på dens bagstop (fx dør-/vindueskarm).

Placera barriären nära dess ram (backstop - t.ex. dörr-/fönsterkarm).

7.1 
Indsæt fastgørelsesgrebet i sporet i 
pladens korte del.
Sätt fast fästgreppet i spåret i den korta delen 
av plattan.

7.2 
Placer først venstre side af barrieren mod bagstoppet 
(ved pil på tegning). 
Placera först vänster sida av barriären mot ramen (med pilen på 
ritningen).

7.3 
Skub højre side af barrieren ind til 10 mm fra dens bagstop. 
Pres fastgørelseshåndtaget hårdt ind med hånden, indtil barrieren ’klikker’ fast og 
de to barrieredele sidder i direkte forlængelse af hinanden. Barrieren er nu på plads.
Tryck in höger sida av barriären till 10 mm från ramen. Tryck fast fästhandtaget med handen tills 
barriären “klickar” och de två barriärdelarna är i direkt förlängning av varandra. Barriären är nu på 
plats. 

BARRIEREN - BARRIÄREN

10 mm

BARRIEREN - BARRIÄREN 

VIGTIGT!
VIKTIGT!

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

DØR  / DÖRR

DØR  / DÖRR
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8. Særlige forhold
Särskilda fall

1. Manglende bagstop
1 . Backstop saknas
Hvis der i dør-/port-/vinduesåbningen ikke er et bagstop, 
som kan forhindre at barrieren presses ind af vandet, 
skal du bruge nogle specielle bagstoplister, der er egnet til montering selv på blankt 
murværk eller andre ujævne overflader. 

Om det inte finns något backstop i dörren/fönsteröppningen som kan förhindra att vattnet 
skjuter in barriären, använd ett speciellt backstop som är lämplig för montering även på 
obehandlat murverk eller andra ojämna ytor

EKSEMPEL 2 - EXEMPEL 2

EKSEMPEL 1 - EXEMPEL 1

EKSEMPEL 3 - EXEMPEL 3

BARRIEREN - BARRIÄREN

BARRIEREN - BARRIÄREN

BARRIEREN - BARRIÄREN
YDERSIDEN - UTANFÖR

Art. AR1000

Art. AH2000

Art. AR1000 Art. AH2000

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

MUR
VÄGG

MUR
VÄGG

DØR  / DÖRR
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Installation af barriere mellem dør og fx skodde eller port kræver profiler 
type AH2000, der skal monteres på væg eller mur.

Installation av barriären mellan dörren och, till exempel, lucka eller port kräver 
profiler typ AH 2000, som skall monteras på mur eller vägg. 

Art. AH2000EKSEMPEL  - EXEMPEL

2. Montering med snævre pladsforhold
2. Montering med smala utrymme

BARRIEREN - BARRIÄREN

YDERSIDEN - UTANFÖR

DØR  / DÖRR

SKODDE  /  LUCKA

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

min. 80mm
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Hvis det ikke er muligt at montere barrieren uden for døren, kan den 
monteres på indersiden ved hjælp af profiler type AH2000, som skal 
monteres på væggen.

Om det inte går att montera spärren utanför dörren, kan den monteras på 
insidan med profiler av typ AH2000, som måste monteras på väggen. 

Art. AH2000

3. Montering bag dør
3. Montering bakom dörren

EKSEMPEL  - EXEMPEL 

BARRIEREN - BARRIÄREN

YDERSIDEN - UTANFÖR

MUR

VÄGG

MUR

VÄGG

DØR  / DÖRR

min. 80mm
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9
Opbevar barrieren beskyttet mod vind og vejr og især solen. Hæng den på 
de medfølgende kroge for at forhindre deformering af bundtætningen.

Håll barriären skyddad från vind och väder och särskilt solen. Häng den på de 
medföljande krokar för att förhindra deformation av bottentätningen.

12

Bor huller på 12mm i væggen.
Borra hål på 12 mm i väggen.

1 2 3

Placer rawlplugs i hullerne.
Placera pluggar i hålen.

Monter krogene.
Montera krokarna.
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Vedligeholdelse
Underhåll
Disse enkle forholdsregler bevarer og sikrer effektiviteten ved din vandbarriere:

• Når risikoen for oversvømmelse er drevet over, skal du fjerne barrieren fra den 
åbning, der krævede beskyttelse. Barrieren skal opbevares skærmet mod solen, 
idet sollys nedsætter levetiden for gummitætningslisterne.

   Hæng barrieren op på de kroge, der følger med i pakken 

• Efter hver brug skylles barrieren med rent postevand og tørres. Gummilister 
behandles med silikonespray. En overfladebehandling af hele barrieren anbefales, 
da en sådan behandling afviser vand og beskytter overflader mod skader 
forårsaget af vind og vejr.

   Gummitætninger holder i mindst fem år, når de behandles som beskrevet ovenfor. 
Skal du bruge nye lister skal du kontakte din nærmeste Acquastop-forhandler eller 
kontakte Acquastop 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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Via Toscana 91/93  Fraz. Perignano
56035 Casciana Terme Lari (Pisa) ITALY

Tel. +39 0587 617587
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Sistemi antiallagamento


