Gefeliciteerd met uw aankoop van onze geweldige Reflect™ acryl tuinspiegels, waarmee uw tuin een
aanzienlijk grotere en lichtere indruk zal krijgen.
Installatie-instructies voor acryl spiegels
Bevestiging
U kunt de spiegels op twee manieren bevestigen: met behulp van een boor of met gebruik van lijm.
Boren
Gebruik bij voorkeur een boor die speciaal is bedoeld voor gebruik met kunststof. Men kan ook een
metalen boor gebruiken op hoge draaisnelheid, zolang de spiegel op een stevige achtergrond is
bevestigd, zoals multiplex. De gebruikte achtergrond zorgt ervoor dat de achterkant van de spiegel
niet splintert bij het boren.
Spiegellijm
Gebruik bij voorkeur Pink Grip spiegel-lijm. Deze speciale lijm kan veilig aangebracht worden, zonder
dat er schade ontstaat aan de spiegel-laag aan de achterkant van de spiegel.
Bevestiging met spiegel-lijm is sneller en makkelijker dan boren. Breng de lijm gelijkmatig aan op de
achterkant van de spiegel en druk hem stevig tegen de achtergrond. Gebruik een stevige
achtergrond, zoals multiplex of een tuinmuur. Voor een perfecte reflectie heeft u een perfect vlakke
achtergrond nodig.
Op maat snijden
Acryl spiegels kunnen makkelijk, langs een rechte lijn op uw acryl spiegel, op maat gesneden worden
door het kerven van een inkeping, met gebruik van bijvoorbeeld een Stanleymes.
1. Trek een rechte lijn op de spiegel met en pen. 2. Maak een inkeping door meerdere malen langs
de lijn te snijden met een zeer scherp mes zoals bijvoorbeeld een Stanleymes. 3. Plaats de spiegel
over de rand van uw snijtafel zodat de snijlijn evenwijdig loopt met de rand van de tafel. 4. U kunt
het overbodige stuk nu makkelijk afbreken met scherpe neerwaartse druk.
Onderhoud
Tips voor onderhoud na de installatie.
Verwijder de beschermende folie.

Acryl spiegels worden geleverd met een verwijderbare beschermende folie. Deze wordt pas na
installatie verwijderd, zodat uw spiegel goed beschermd is tegen vingerafdrukken of krasjes.
Na verwijdering van de beschermende folie kunt u de spiegel schoonmaken met een schone, zachte
doek. Hierdoor wordt de spiegel minder statisch en blijft dus beter stofvrij.
Schoonmaken
Gebruik een milde zeep en schoon water. U kunt de spiegel makkelijk met gebruik van lichte druk
schoonvegen.
Gebruik geen glasreinigings-sprays of andere chemicaliën, omdat dit de spiegel kan beschadigen of
krassen.
Oppoetsen en krassen verwijderen
Om de spiegel op te poetsen en krassen te verwijderen gebruikt u een zachte doek en een
schoonmaak- of polijstmiddel voor kunststof. Verwijder zo snel mogelijk vogelsvullingen om het
oppervlak van de spiegel te beschadigen.
Belangrijk: Het boren en snijden van spiegels is op eigen risico.

