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Η ροδέλα θα πρέπει απαραίτητα να έχει το ίδιο ύψος κορμού με το πάχος φύλλου 
που θέλουμε να στερεώσουμε. 
Τοποθετούνται πάνω σε κάθε υποστήριγμα του φύλλου. 
Για πάχος φύλλου από 10mm και πάνω μπορούν να τοποθετηθούν σε αποστάσεις 
όχι μεγαλύτερες από 1 μέτρο. 
Το φύλλο πρέπει να έχει τρυπηθεί σε διάμετρο Φ 16-18mm και η ροδέλα πρέπει να 
τοποθετείται στο κέντρο της τρύπας. Έτσι εξασφαλίζουμε στο φύλλο ελευθερία 
~3mm από κάθε πλευρά για συστολή - διαστολή καθώς και ανοχή στην ανεμοπίεση 
χωρίς να μεταφέρει άσκοπα πιέσεις στην ροδέλα και αντιστρόφως.   
 
Για την σωστή τοποθέτησή: 
 
1) ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΑΝΤΑ ΒΙΔΕΣ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΕΦΑΛΙ (ΙΣΙΕΣ) ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΕ 

ΚΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΙ (ΟΧΙ ΦΡΕΖΑΤΕΣ) 
2)  Τρυπάμε πρώτα με την τρυπανόβιδα το φύλλο και το υποστήριγμα. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ποτηροτρύπανο 18mm. 
3) Αφαιρούμε την τρυπανόβιδα και στο ίδιο κέντρο τρυπάμε το φύλλο, 

με τρυπάνι Φ 16-18 mm. 
4)  Μετά τοποθετούμε την ροδέλα με τον στεγανωτικό αφρώδη δακτύλιο πάνω στο 

φύλλο. 
5)  Βιδώνουμε την τρυπανόβιδα στην ίδια τρύπα που είχαμε ανοίξει από την αρχή 

και σφίγγουμε ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ τόσο ώστε να πατήσει ο κορμός της ροδέλας στο 
υποστήριγμα. 
Με περισσότερο σφίξιμο μόνο κακό κάνουμε παρά καλό. 

6) Στο τέλος κουμπώνουμε από πάνω το μικρό καπάκι με τον μίσχο να πέφτει στην 
ειδική υποδοχή της ροδέλας. 

 
Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθείται και στην περίπτωση που 
τοποθετούμε τις ροδέλες πάνω στον σύνδεσμο ΗΤΑ και πάντα στο κέντρο του. 

 
Κατά το σφίξιμο της ροδέλας πρέπει να προσέχουμε:  
Να χρησιμοποιούμε πάντα ροδέλες ίσου ύψους κορμού με το φύλλο που θέλουμε να 
στερεώσουμε 
Να σφίγγουμε ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ τόσο ώστε να πατήσει η ροδέλα στην βάση. Είναι 
προτιμότερο να σφίγγουμε με το χέρι ώστε να ελέγχουμε πότε θα πατήσει. 
Αν χρησιμοποιήσουμε δύναμη μεγαλύτερη τότε παραμορφώνεται (συμπιέζεται) η 
βάση της ροδέλας καθώς και το φύλλο με κίνδυνο να σπάσει ή να ραγίσει με τον 
πρώτο δυνατό αέρα ή ακόμα με κάποια απότομη αλλαγή θερμοκρασίας λόγω 
συστολών και διαστολών. 
Το γέμισμα με ουδέτερη σιλικόνη βοηθάει μόνο μέσα στην τρύπα του φύλλου και όχι 
πάνω απο την ροδέλα. 
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ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 
ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΔΕΝ ΕΧΕΙ 
ΚΑΝΕΙ ΛΑΚΚΟΥΒΑ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ΛΑΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΣΦΙΞΙΜΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΛΑΘΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. 
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΌ ΣΦΙΞΙΜΟ 
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ΑΠΟ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ ΣΦΙΞΙΜΟ 


