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Montage handleiding O-Serie & R-Serie 

Afdichting voor Overhead- en Roldeuren 
 

 
1. Reiniging 
Reiniging van binnen- en buitenzijde van het deur blad tot 160mm van onderzijde. 
Verwijderen van stickers en naamplaatjes ect. De positie van de nieuwe afdichting 
dient schoon, vetvrij en vlak te zijn. 
 

	
	

2. Egaliseren 
Eventuele beschadiging corrigeren voor vlakke ondergrond let ook op schroeven en 
popnagels. 
Voorbereiding van de montage: Eerst wordt de afdichting aan de buitenzijde van het 
deur blad aangebracht. 
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3. Voor het aanbrengen controleren: 
 
3.1 
Is het deur blad daadwerkelijk van metaal (anders heeft u een adapter nodig)  
Heeft de overheaddeur een loop deur ?  (= bestelbaar op maat) 
 
3.2 
Optie bij O-Serie: Het anti knaaggaas bevindt zich aan de buitenzijde van de afdichting. 

            
3.3 
De bestaande afdichting van het deur blad moet tot aan de eindkappen in takt zijn. Dit is no-
dig om een goede afdichting door de O-Serie te garanderen. Bij grotere beschadigingen van 
het oude bodemrubber  is het voldoende om de afdichting op 2 plaatsen door te snijden en 
de delen en door te schuiven naar de buitenzijde tot aan de eindkappen van het paneel.  
 
3.4  TIP: 
Voor een gemakkelijkere montage zet u het deur blad op een goede montage hoogte 
stil. Eventueel als het deurblad zakt of naar boven beweegt, vast zetten door middel 
van een lijmtang op de rails ter hoogte van de tweede looprol LET OP! NIET BIJ 
ELEKTRISCHE BEDIENDE DEUREN! 
 
BIJ ELEKTRISCHE BEDIENDE DEUREN DEUR OP DE JUISTE WERK HOOGTE 
STOPPEN, DE NOODSTOP ACTIVEREN EN DE STECKER UIT DE MUURCON-
TACTDOOS VERWIJDEREN!!! 
 

 
4. Buitenzijde: 
           
Af fabriek wordt de O-serie zo opgerold dat de montage altijd aan de linker buitenzijde be-
gint. Aanbrengen van de afdichting op de bodemsectie tot over de eindkappen. 
(cq buitenkant eindkappen indien mogelijk bij voorkeur 10 mm langer maar niet tot aan de 
rails.) 
 
Indien op het onderste deurpaneel een U-profiel gemonteerd is voor plaatsing van het bo-
demrubber, dan legt u de onderzijde van het magneetdeel boven op dit U-profiel. Let u er op 
dat het anti-knaag gaas ongeveer 15 tot 25 mm onder de oude afdichting uit steekt zodat 
deze lengte onder het deurblad hangt. 
   
TIP:  
De aanwezige deur blad profilering is handig voor het horizontaal positioneren van de                      
afdichting.  
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5. Op maatsnijden 
Aan de rechter buitenzijde de afdichting op maat snijden. 

 

   
 

Buitenzijde Klaar.  
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6. Binnenzijde: 
Aan de binnenzijde van het deur blad, de afdichting vervolgens vanaf het midden 
onder spanning naar binnen trekken en aandrukken. Vervolgens met dezelfde aan-
drukkracht met de hand naar links en naar rechts wegstrijken. 
Eis:               Onderkant van de afdichtings magneet moet minimaal aan de bovenzijde van     
                      Het rubber- of aluminium U-profiel, of hoger geplaatst worden.  
Opmerking:  De aanwezige deur blad profilering is handig voor het horizontaal positioneren 
                      van de afdichting.  

                 

 
 
 

7. Uitsparing bodemconsole 
Evenwijdig aan de bodemconsole de afdichting links en rechts insnijden om de om 
de bodemconsole uit te sparen.  
Let op: Het insnijden in het magneet gedeelte kan eventueel leiden tot het uitschie-
ten met het mes in de ondergelegen folie (zonder magneet gedeelte) Hierdoor ont-
staat snijschade in de hoeken van de afdichting. 
Dit insnijden geschiedt tot aan de bovenzijde van de looprol as. Zie foto 
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8. Naar binnen vouwen 
De ingesnede afdichting NIET afsnijden maar naar binnen vouwen tegen de looprol-
houder en onder de deur (zie foto 1) om fixatie en stabilisatie te realiseren.  
 

  	
 
 
9. Nastellen 
Beschadiging vrij na-stellen van de afdichting geschiedt door middel van een pla-
muurmes terwijl het deur blad zich in open (geborgde) positie bevindt. 

9.1 
Plamuurmes voorzichtig tussen de afdichting en het deur blad schuiven. 
 
9.2   
De afdichting geheel loshalen en minimaal 5 mm verplaatsen.   
    
9.3    
Een Buik vorming aan de binnenzijde van de afdichting is gewenst om regen beter buiten te 
houden. Dus niet naar buiten. Door de buik eventueel op te vullen met vul materiaal kan de 
tegendruk in de buik verhoogt worden. Opvulmiddel kunt u bestellen via:  info@em-flex.eu 
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    Voor verdere vragen: 

  Tel: +31 33 258 5654   /   Tel.: +31 622 853 648 
                             info@em-flex.eu  


