totaaloplossingen
voor ramen en deuren

Knippen
Voorerf 75
4824 GM Breda
T: 076 5416900
F: 076 5416910
www.deventer-profielen.nl
info@deventer-profielen.nl

HANDLEIDING VAN DE DEVENTER VARIOTANG
De DEVENTER Vario-tang is een perfect stuk gereedschap voor het gemakkelijk in verstek knippen van
DEVENTER Vario dichtingsprofielen.
 Bij elke hoek van kozijn, deur of raam kan feilloos in verstek worden geknipt.
 Het gaat snel, is voordelig.
 Geeft een dichting die door het Duitse ‘Institut für Fenstertechnik’ is getest en
goedgekeurd
Deze handleiding geeft de details over toepassing en afstelling. Neem de tijd om de kniptechniek goed onder
de knie te krijgen.

Variotang DSV 1521
Voor 90°hoek

Variotang DSV 1522
Voor variabele hoek

Aanbrengen van de dichtingen:
1.

Om een dichting te plaatsen het profiel met de voet aan de bovenzijde van het raam geplaatst.
Altijd rechtsom, met de klok mee, werken. Zie de tekening hieronder
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2.

Plaats de Vario-tang met de uitsparing van het plateau en de stelschroef tegen de hoek en knip het
profiel in verstek. Zie foto A + B.

3.

Zorg ervoor dat het profiel in de hoek goed aansluit voordat het profiel ‘ingerold’ wordt. De handeling
bij punt 2 wordt herhaald bij alle hoeken.

4.

Aan de bovenzijde worden de uiteinden haaks op maat geknipt en stomp tegen elkaar aangelegd.
Plaats hiervoor de schuine aanslag aan de linkerzijde van het plateau tegen de kop van het
beginprofiel en knip het profiel op maat. Zie foto D. Belangrijk is dat het profiel niet te kort wordt
geknipt.
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Het instellen van de DEVENTER Variotang
Voor het juist in verstek knippen is een goede instelling van de Vario-tang belangrijk.


Knip plateau instellen
Standaard is de tang ingesteld om er rechtsom mee te werken.



Afstand tussen aanslag en messen instellen
Door deze afstand te veranderen wordt de dichting meer of minder ingeknipt.
Voor het instellen moet de schroef, onder het plateau, een halve slag losgedraaid worden. Met behulp van
het inbussleuteltje in de tang kan het worden ingesteld. Daarna kan de schroef weer vastgedraaid worden.



Vervanging van de snijmessen.
Als de mesjes bot zijn zal er kwalitatief minder goede hoeken ontstaan.
Vervanging van de mesjes is dan noodzakelijk.
Dit gaat als volgt:
Sluit de tang en draai de klemschroeven (zie A), waar de messen tussen zitten, los. Bij het openen van
de tang kunnen de messen uitgenomen worden. Als de messen goed geplaatst zijn, de tang stevig
aandrukken en de schroeven vastdraaien.
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