Ventilationsluge i soveværelse
Hvad gemmer sig bag rillerne?
Efter 10 års indelukke blev jeg endelig lukket ud i det fri. Ja det var
ikke af storhed jeg kom frem.
Først blev 2 skruer fjernet, så kunne jeg rigtig ses. Jeg trængte
bestemt
til, at blive frisket noget op efter så mange års indespærring i alt slags
vejr.
Fluenettet som jeg blev født med, var nærmest sort og hullerne som
skulle
hjælpe med lidt frisk luft ind til rummet var der vist ikke mange af
mere.
Jo lidt vask og fornyelse af nettet var tiltrængt.
Du skal løsne de 2 skruer der sidder bag remmen på lukkeren. Herefter
kan klappen nedlægges.
Fjern de 3 skruer i det lange "klaverhængsel" på klappen.
Nu skal der så fjernes 8 skruer som holder rammen. Denne udtages
forsigtigt.
Nu er der så fri adgang til trådnettet som fjernes, eller rengøres på
stedet.
Brug en opvaskebørste med lidt sæbevand. Hvis trådnettet fjernes så
er
det let, at gøre den udvendige plade ren.
Trådnettet, skal være fluenet i aluminium, klippes 250 x 500 mm så vil
det sidde godt.
Idet der vil være et ombuk på ca. 2 cm. Lav en papmodel 185 x 487.
Markér de 8 PVC-propper som skruerne skal i senere. Hullerne i
modellen
skal være Ø10.
Markér de 8 huller og klip dem ud. Der var dobbeltklæbende tape 3
steder, skift det til noget frisk.
Det er en god ide, at smøre gevindet på skruerne.
Nu skal fluenettet sættes ind over PVC-propperne.
Med modellen kan du få det hele ind på plads, ved forsigtige tryk ude
langs kanten.
Fjern modellen og få det hele rettet rigtigt ind med fingrene.
Den store ramme kan nu genmonteres. med de (8) skruer.
Lemmen skrues på igen (3) skruer.
Og remmen med låsebeslaget (2) skruer.
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