
MAGNUM Look
Telepítési útmutató



TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A MAGNUM Look tükör páramentesítő fólia 
abszolút biztonságos és hatékony. Duplán szigetelt, 
kifejezetten nedves helyiségekben (fürdőszoba, 
zuhanyzó, stb.) való használatra lett kifejlesztve. 
Mindössze 0,4 mm vastag, telepítése egyszerű, 
mindössze a védőréteget kell eltávolítani és az 
öntapadó hátsó felét rá kell ragasztani a tükör 
hátuljára. Mindegyik fólia nagy hatékonysággal 
működik, és 3-5 perc alatt felmelegíti a tükröt 
30 °C-ra. A maximális hőmérséklet 45°C-ban 
korlátozott. Energiamegtakarítási szempontból 
javasolt a világítás áramkörére közvetlenül rákötni. 
Kizárólag a tükör páramentesítésére használható, 
nem felel meg a fürdőszobai fűtés céljára! 

Megjegyzés: 
- Az eszköz elektromos bekötése szakembert 
igényel! FI relé és kismegszakító használata 
szükséges! 
- A tükör legyen sérülésmentes (kézzel vágás, fúrás, 
repedés, stb.)!

Telepítése:
A páramentesítő fólia üveg tükrökre lett tervezve. 
A tükör mindig legyen nagyobb, mint a fólia! 
Óvatosan távolítsa el öntapadó részéről a védőfóliát 
és helyezze a tükör hátuljára, úgy, hogy ne 
maradjon buborék vagy gyűrődés! Hagyjunk egy kis 
helyet a csempe és a tükör között (ne szorítsuk rá a 
falra a tükröt erősen) a szilikon tágulásának! 

- Ne helyezzük a tükröt fémfelületre vagy annak 
közelébe (alumínium, rozsdamentes acél, stb.)!

- A sarokrögzítőknél legyen elegendő hely a tágulás 
miatt! 
- Ha ragasztóval rögzítjük a tükröt, a ragasztót a 
tükör pereme körül vigyük fel (min. 40 mm távolság 
legyen a fűtőfólia és a tükör széle között)! 
- A fűtőfóliára ne tegyünk ragasztót!
- Ne vágjuk, fúrjuk át, vagy méretezzük kézzel a 
tükröt!
- Ne vágjuk vagy méretezzük át a fűtőfóliát! 
- Az elektromos bekötések a megfelelő IEE 
szabványok szerint legyenek elvégezve!

Műszaki adatok:

Cikkszám Méret  Watt        
310035 kör alakú: 35 cm.  50Watt
310029 29 x 29 cm. 27Watt
310050 36 x 50 cm. 50Watt
310058 40 x 58 cm. 65Watt
310055 50 x 58 cm. 70Watt
310075 57 x 75 cm. 100Watt
310085 58 x 85 cm. 120Watt
310110 57 x 110 cm.  150Watt 

Feszültség  230 V
Teljesítmény Mérettől függ
Vastagság   0.4 mm
Kábel hossza  100 cm
Érintésvédelem  IP34 Class 2
Minősítés  FIMKO, CE jelölés
Hőmérséklet  kb. 40 °C - 50 °C (maximum)
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