
MONTAGEVOORSCHRIFT  Lees deze montagevoorschrift zorgvuldig voordat u begint met het plaat-
sen van de VARI-STEPP dorpel! 
 
Voorbereiding 
• Zorg voor een vloersparing van 78 mm breed en 15 mm diep ten opzichte van bovenkant afgewerkte 

vloer (zie afbeelding 2); 
• Zorg voor een vlakke ondergrond. Als de ondergrond grof is of vele gaten vertoont, dan heeft u meer 

montagekit VARI-STEPP FIX nodig dan gebruikelijk; 
• Zorg dat de ondergrond schoon, stofvrij en vetvrij is; 
• Voor een goede hechting van de montagekit VARI-STEPP FIX mag deze ondergrond enigszins vochtig zijn, 

er mogen echter geen plassen water op staan; 
• De temperatuur in de ruimte moet minimaal 5 graden Celsius zijn; 
• Controleer of de dorpel 8 mm korter is dan de afstand tussen de kozijnstijlen (dagmaat). Zodoende 

ontstaat aan beide zijden van de VARI-STEPP dorpel een ruimte van 4 mm als kitnaad tegen de 
kozijnstijl met VARI-STEPP FIX; 

• Gebruik van VARI-STEPP FIX is een vereiste i.v.m. de hechting en garantie.

Stap 1 
Breng 2 lijmrupsen VARI-STEPP FIX van 7 mm aan over de volle lengte van de VARI-STEPP dorpel 
(zie afbeelding 2).

afbeelding 2 afbeelding 3

Stap 2 
Neem de VARI-STEPP dorpel en leg deze binnen 15 minuten op de 2 lijmrupsen. Druk de VARI-STEPP dorpel 
dusdanig aan dat deze gelijk komt met bovenkant afgewerkte vloer (zie afbeelding 3). 
 
 
Stap 3 
Kit de VARI-STEPP dorpel rondom af met VARI-STEPP FIX (afbeelding 3). Hierna dient u de VARI-STEPP dorpel 
minimaal 8 uur niet te belasten. 
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Op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en 
VARI-STEPP zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoor-
waarden editie 2016 van VARI-STEPP van toepassing. Deze 
zijn te downloaden op de website www.vari-stepp.com
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