
   Montage handleiding geluidsisolatie HY

   Inhoud van het pakket: Isomat vloermat 142cm x 100cm x 220 cm 
                                   Vibraflex 4mm     dik  afmetingen 100cm x 100cm aantal 2 stuks
                                         Vibraflex 2,5 mm dik  afmetingen 100cm x 100cm aantal 4 stuks
                                         Merfocell 25 mm dik  afmetingen 120cm x  50 cm
                                         Spuitbus Saba select contactspray

   Gebruik een scherp stanleymes, leg de te snijden platen op een houten ondergrond.
   Zorg ervoor dat alle plaatsen in de HY waarop U plaatmateriaal aanbrengt de ondergrond
   absoluut vetvrij is! 

 Vloermat: Maak gebruik van de standaard rubberen vloermat die los op de bodem van iedere 
                  Hy ligt. Controleer of deze bestaande rubberen vloermat wel precies past!
                  Leg de dunne bestaande HY mat op de isomat vloermat en snijd deze exact na.

 Het overgebleven stuk Isomat vloermat is nodig om het motor compartiment te bekleden
 aan de buitenzijde, daarover straks meer.

Vloerplaten isoleren: demonteer de bodemplaten, leg deze op een plaat vibraflex van 4 mm
                                   en snijd ze exact na, op de plaats waar de bouten zitten, snijd daar een kruis.
                                   Verwijder de folie van de zelfklevende Vibrafex 4 mm en leg deze op de 
                                   bodemplaat, goed aandrukken en het materiaal zit vast.
                                   Gebruik op de plaats van de bodemschroeven een föhn, druk de verwarmde
                                   plaat in het kommetje waar zich de schroef bevind en je hebt precies de 
                                   vrije ruimte voor de bodemschroef.         

Schutbord isoleren:  de overgebleven Vibraflex 4 mm plaat gebruiken om het schutbord te bekleden.

Wielkasten isoleren: gebruik hiervoor de Vibraflex 2,5 mm plaat, het is handig omhierbij een föhn
                                  te gebruiken. Door het materiaal te verwarmen laat het zich gemakkelijker 
                                  buigen over de glooiingen van de wielkasten.

Deuren isoleren:       Het is handig om bijvoorbeeld de deuren te bekleden met een dunne triplex.
                                 Deze triplex deurpanelen te bekleden met Vibraflex 2,5 mm.
                                 Vind je dit niet nodig  dan kun je de deuren aan de binnenzijde bekleden.
                                 Maar een beklede deur staat fantastisch!  

Motorcompartiment 
buitenzijde bekleden: Gebruik hiervoor de Vibraflex 2,5 mm plaat ook hier kan het nuttig zijn de 
                                   föhn te gebruiken. Voor de tweede laag, maak hierbij gebruik van de zoals
                                   al eerder omschreven overgebleven Isomat vloerplaat. Dit is een precisie klus!
                                   Je ontkomt er niet aan om twee inkepingen te maken en uiteraard een 
                                   uitsparing voor de handgreep.
                                   Past deze mooie tweede afwerklaag, spuit dan met de bijgeleverde Saba select
                                   contactspray zowel het motorcompartiment als de binnenzijde van de  Isomat
                                   plaat in, laat het even drogen en druk de Isomat plaat goed aan.

Motorcompartiment
binnenzijde bekleden: Gebruik hiervoor de Zelfklevende Mervocell 25 mm plaat.
                                    Let op !!  Snijd aan de linkerzijde een stukje weg zodat het stangetje 



                            
   van het gaspedaal niet in de isolatie kan blijven haken. Controleer goed of dit stangetje zich vrij 
   kan bewegen anders loop je het risico dat het gaspedaal blijft hangen en dat willen we absoluut
   niet.

   Ten slotte gebruik alle overgebleven Vibraflex stukken voor het bekleden van het handschoenen
   kastje ( alle zijden). Bekleed ook de lade ( alle zijden) ook onder de lade.  

   Veel succes

   Voor de Hy ers die nog verder willen gaan, je kunt ook het metalen hemeltje bekleden.
   Ook de indien aanwezige achterwanden achter de bestuurder en zijn bijrijder kun je bekleden.
   Mocht hier belangstelling voor bestaan er zijn monsters in het magazijn.           
                                                                                             

 
                                                            
    


