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Návod k nalepení úchytu Hang Set 
 
Vážený zákazníku, 
zakoupil jste „neviditelný“ úchyt určený k pověšení zrcadla na stěnu. Abyste předešli nebezpečí 
pádu zrcadla, dodržujte prosím přesně pokyny k použití. 
 
DŮLEŽITÉ:  
Nikdy neodkládejte zrcadlo na podlahu nebo tvrdý podklad bez ochranných lišt či rohů. Na stůl či 
podlahu si prostřete tenkou deku, abyste si nepoškrábali  zrcadlovou plochu při lepení úchytů.  
1. Před nalepením úchytu zbavte zadní stranu zrcadla prachu a mastnoty (nikdy nepoužívejte 

kyseliny nebo jiné agresivní prostředky). Tužkou si označte vhodnou polohu úchytu (nedávejte 
plech zcela na kraj zrcadla – byl by vidět) 

2. Na volnou plochu úchytu mezi oba proužky oboustranné samolepky naneste cca. 5 hrudek 
neutrálního silikonu o velikosti fazole. (lépe více ostrůvků silikonu než jedna velká plocha)  Pak 
teprve  sejměte ochrannou folii z obou proužků oboustranné samolepky a celou svou vahou 
úchyt přitiskněte na označené místo. Na samolepku silikon nenanášejte! Samolepka musí celou 
plochou přilnout k podkladu. 

3. Do spodních rohů zrcadla (asi 5 cm od okrajů) přilepte pěnové podložky a přitiskněte. 
4. Takto přilepený úchyt je potřeba minimálně 24 hodin nechat v klidu, aby se lepené plochy 

dostatečně spojily. 
5. K zavěšení na stěnu použijte přiloženou plechovou skobu, která Vám umožňuje doladit přesnou 

výšku.  
 
JAK VELKÝ ÚCHYT SI MÁM KOUPIT? 
 
1m2 zrcadla = cca. 10 kg  Obsah sady Hang Set: 
   1x úchyt 
Hang Set 88 do 5 kg 1x plechová skoba 
Hang Set 1012 do 10 kg 1x tuba silikonu 
Hang Set 1020 do 15 kg 1x vrut  
Na těžší zrcadlo si kupte 2 úchyty. 1 x hmoždinka 
   2x pěnová podložka 
 
 
Montageanleitung für Hang Set 
 
Sehr geehrter Kunde, 
Sie haben einen Set mit „unsichtbarer“ Spiegelbefestigung gekauft. Beachten Sie bitte die 
Montageanleitung, um die Tragfähigkeit sicherzustellen! 
 
WICHTIG:  
Keinesfalls den Spiegel ohne Schutzleisten oder -ecken auf hartem Untergrund abstellen! Um Kratzer 
auf der Spiegeloberfläche zu vermeiden, den Spiegel  stets auf eine kratzfreie Unterlage wie Tuch 
oder Wolldecke ablegen. 
 
1. Vor der Montage der Bleche die zu beklebende Fläche von Staub und Fett reinigen (nie Säure 

oder aggressive Scheuermittel verwenden). Platz für Aufhängung auf der Spiegelrückseite 
ermitteln und mit Bleistift anzeichnen. 

2. Auf die freie Fläche des Aufhängebleches ca. 6 Häufchen Silikon aufbringen. Erst dann 
schutzfolie von den Klebestreifen abziehen und an zuvor gekennzeichneter Stelle auf der 
Spiegelrückseite stark  fest drücken. Auf Klebestreifen darf Silikon nicht kommen! Beide 
Klebestreifen müssen auf der Oberfläche haften). 

3. Abstandshalter aufkleben und andrücken. 
4. Die Verklebung der Aufhängebleche mindestens 24 Stunden ruhen lassen, damit der Kleber 

reagieren kann, bevor der Spiegel aufgehängt wird.  
 
WELCHE AUFHÄNGUNG FÜR WELCHEN SPIEGEL? 
 
1qm Spiegel = ca. 10 kg 
 
Hang Set 88 bis 5 kg 
Hang Set 1012 bis 10 kg 
Hang Set 1020 bis 15 kg 
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