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MONTERINGSANVISNING
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Art.nr Produkt
16452 ..........3D-logotyp / bokstäver i frigolit

Frigofoam 
3D-logotyp / bokstäver i frigolit
Kontrollera att alla detaljer finns med i sändningen enl. din beställning 
samt att inget är skadat i transporten.

Följande behövs vid de flesta monteringar: 

•	 Måttband eller tumstock
•	 Icke lösningsmedelsbaserat montagelim (medföljer)
•	 Maskeringstejp
•	 Vattenpass
•	 Bra arbetsunderlag.

Montering:

1  Packa upp loggan och monteringsmallen försiktigt. Placera den med 
fronten nedåt på ett mjukt underlag t ex bubbelplast.

2  Lyft bort monteringsmallen från bokstäverna.

3 Mät ut loggans placering på väggen och fäst upp monteringsmallen 
tillfälligt med ett par bitar maskeringtejp. Kontrollera att mallen sitter helt 
vågrätt med hjälp av ett vattenpass. OBS! När loggan är stor och levereras 
i delar använd även bifogad monteringsmall i vinyl för att montera rätt.

4 Applicera monteringslim på baksidan av första bokstaven. Vid perma-
nent montering lägg hela limsträngar. Vid montering utomhus är det viktigt 
att du inte skapar regnfällor av limsträngarna utan lämnar en öppning 
längst ned som eventuellt regn kan passera.

5 Om loggan bara ska monteras tillfälligt t ex på en mässa, applicera då 
bara små ”limduttar” nära  loggans hörn. Efter användning kan loggan 
som regel då nedmonteras utan skada genom att man skär bort limdutten 
med en brytbladskniv eller väl utskuret blad. Loggan placeras därefter åter 
i monteringsmallen som även blir ett transport- och förvaringsskydd.

6 Placera bokstaven på sin plats i monteringsmallen.

7 Tryck fast bokstaven mot väggen med ett lätt tryck. OBS! Använd 
handflatan, ej tummarna (punktbelastningen ger tryckmärken i ytan).

8 När den första monteringsmallen med tillhörande bokstäver är färdig-
monterad monterar du upp nästa monteringsmall (i förekommande fall) 
och slutför arbetet enligt ovanstående.

9 När limmet härdat lyft bort monteringsmallen med försiktighet.  
Bänd inte mot bokstäverna.

10 Monteringen är nu klar!
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