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A.   CQL-ventilbase   B.   Ventilhus   C.   Søm   D.   Filtfilter     

E.   Fremstillingsværktøj   F.   O-ring     

  

Eftermontering   CQL TM    Ventil   

  

1.         Marker   ventilhusets   placering   så   tæt   på   den   distale   ende   af   fatningen   som   muligt.   

2.         Ventilen   er   typisk   posterior   

  

3.         Brug   et   1/8   ”bor   til   pilothul.   Har   fleksibel   indsats   i   fatning   ved   boring   af   pilothul.    

  

4.         Fjern   indsatsen,   før   du   borer   et   1/2   ”hul.   

  

5.         Dill   en   1/2   ”til   ventilhusets   hul.     



  

6.         Rens   kanterne   forsigtigt   efter   boring.     

  

7.         Sørg   for,   at   ventilbasen   passer   til   indersiden   af     fatningen.     

  

8.         Kør   en   lille   perle   Coyote   Quik   Lim   rundt   om   kanten   af     ventilbasen.     

  

9.         Placer   forsigtigt   ventilbasen   i   et   boret   hul.   Hold   basen   fast   på   plads.   

10.         Rengør   overskydende   lim.   

11.         Anbring   O-ringen   på   ventilhuset   og   gevindventilhuset   i   bunden.   

12.         Når   klæbemidlet   er   sat,   placeres   filtfilteret   i   bunden   af     bunden.   

13.         Brug   en   låsenøgle   til   at   sikre,   at   ventilhuset   er   fuldt   installeret.   Ventilhuset   skal   være   håndstramt.   

Laminering   af   CQL-ventilen ™    ved   hjælp   af   Dummy   

  



14.         Markér   ventilens   placering   på   den   indre   PVA   -pose   og   dækmærket   med   tape   for   at   forhindre   rivning.   

15.         Ved   hjælp   af   det   medfølgende   søm   fastgøres   lamineringsværktøjet   til   formen.   

16.         Lay-up   og   laminat   efter   ønske.   

  

17.         Blot   forsigtigt   lamineringsværktøjet,   og   fjern   lamineringsværktøjet.   

  

18.         Påfør   en   lim   med   lim   på   ventilbundens   læbe   og   anbring   forsigtigt   i   åbningen   af     fatningen.   Tryk   flush.   

19.         Påfør   en   lim   med   lim   omkring   sømmen   mellem   ventilbasen   og   fatningen.   

  

20.         Placer   den   sorte   filtcirkel   i   ventilens   bund.   

  

21.         Træk   ventilhuset   forsigtigt   ind   i   ventilens   bund.   Stram   til   hånden   med   låsnøgle.   

  

CQL   -ventilen   er   kun   en   automatisk   udstødningsventil.   

Resultater   kan   kun   garanteres,   hvis   der   bruges   Coyote   Quik   Lim.   

    

  



  

  

  

  

  

  


