KÉTOLDALÚ MADÁRETETŐ

WINKLER - Nr. 100528

Anyaglista:
2 Fenyőfa furnérlap 190 x 120 x 10 mm (A rész)
1 Fenyőfa furnérlap 180 x 160 x 10 mm (B rész)
2 Fenyőfa furnérlap 180 x 100 x 10 mm (C rész)
1 Nyárfafurnrélap 220 x 138 x 8 mm (F rész)
1 Nyárfafurnérlap 220 x 130 x 8 mm (G rész)
4 Lucfenyőléc 200 x 20 x 10 mm (D + E rész)
1 Lucfenyőtömb 80 x 30 x 30 mm (H rész)
1 Bitumen-tetőkarton 300 x 250 mm
1 Bitumen-tetőkarton 140 x 120 mm
25 Bognárfejű szeg 25 mm
20 Díszítőszeg 13 mm
3 Szemescsavar 5/12
1 Leírás + Sablon (160 g)

Munkafolyamat:
1. Vágd ki a sablonokat (3. oldal) a két (A) részhez és másold rá a két furnérlapra (190 x 120 x 10
mm). Szúrd ki a megadott lyukakat 6 szeghez és egy szemescsavarhoz egy lyukasztóval vagy fúrd
ki az adatok alapján. Végezetül vágd ki a részeket egy lombfűrésszel.
2. Vágj le kettőt a négy lucfenyőlécből (200 x 20 x 10 mm)
180 mm-es hooszra.
Oldalnézet

(D) ..... 2 db: 200 mm
(E) ..... 2 db: 180 mm
3. Rögzítsd a két (D) lecet ragasztóval és szegekkel oldalról
a (B)-(180 x 160 x 10 mm) alaplaphoz.

Alap
Felülnézet

A leceket ragasztani
és szegelni!

4. Üss a két (A) oldallécbe 6-6 szeget
lapvastagságban. Ragaszd és szegeld
ezután a részeket (A)-tól (E)-ig a mellékelt
rajz alapján.
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5. Vágj ki az (F + G) tetőlapokból 1-1 derékszögű kivágást az eleség utántöltéséhez. Csiszolj át ezután
minden faelemet.

Tető

Tető

6. Az (F + G) tetőlapok felszegelése előtt pácold be
(barna) a farészeket majd kend át színtelen
Acryllakkal (Aquabon). A pác helyett azonos
színű Acryllakkot (Aquabon) is használhatsz. A
színtelen lakk ezután eltűnik.
Ne használj impregnálószert vagy nitrolakkot,
mert azoknak az átható szaga elriasztja a
madarakat!
7. Rögzítsd a két (F + G) tetőlapot 4-4 szeggel
és ragasztóval a házra.
Ragaszd a tetőkartont (300 x 250 mm)
pillanatragasztóval vagy enyvvel a tetőre. Vágd
be a 4 lelógó sarkot, hajlítsd lefelé és rögzítsd a
lapok homlokzati oldalán a mellékelt
díszítőszegekkel. Vágd ki a tető utántöltőnyílását
egy Cutter-rel.
8. A kicsi tetőartondarabot (140 x 120 mm)
meghajtod a hosszabbik oldalát és
pillanatragasztóval a (H)-(80 x 30 x 30 mm)
fenyőtömbre ragasztod.
Szúrd ki a felső rész közepét és tekerj bele egy
gyűrűcsavart.
9. Most már felállíthatod a madáretetőt vagy
felakaszthatod két szemescsavarral, melyet az
(A) oldalfalba csavarsz bele.
Figyelem: Úgy állítsd fel a madáretetőt, hogy a
madarak biztonságban legyenek a macskák elől!
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Tetőkarton

A lyukat a szemescsavarnak
előszúrni vagy Ø 2 mm-es
fúróval kifúrni!

SABLON

6 lyukat a szegeknek előszúrni
vagy Ø 1,5 mm-es fúróval
előfúrni!
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