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Note:  When planning the installation of SureFlap into a wall remember that you 
may   need to remove SureFlap in the future to replace the door or upgrade to a 
newer   model.  With this in mind do not glue the main assembly of SureFlap to 
the wall   as removing it will be difficult and could damage the surface of 

Montage van de SureFlap® Microchip in een muur

Raadpleeg een erkend aannemer als u van plan bent gaten in de muur van uw 
huis te maken.  Draag veiligheidsuitrusting (handschoenen, oor- & 
oogbescherming en dergelijke) terwijl u de installatie uitvoert.

Opmerking:  Houd er bij installatie in een muur rekening mee dat u de SureFlap in de 
toekomst mogelijk moet verwijderen om het deurtje te vervangen of naar een nieuw 
model te opwaarderen.  Lijm het SureFlap-hoofdframe dus niet aan de muur, omdat u het 
luik dan moeilijk kunt verwijderen en het risico bestaat dat u de muur beschadigt.

Als u de SureFlap in een muur installeert, kunt u het beste de volgende accessoires gebruiken:

SureFlap-montageadapter

SureFlap-tunnelverlenging

1. Kies op de muur een montagepositie waar uw kat gemakkelijk naar binnen en buiten kan 
 gaan door het luikje.

2. Markeer een vierkant van 170 mm x 170 mm op de muur op de positie van de tunnel.

3. Maak het gat door de muur met het juiste gereedschap en zorg dat de tunnel horizontaal is.  
Door de tunnel van binnenshuis iets naar beneden te laten aflopen zorgt u dat regenwater 
naar buiten zal stromen.

4. Breng superlijm aan op de vier uitsteeksels van de tunnelverlenging (zie afbeelding 1) en plak 
de tunnelverlengstukken aan elkaar vast.  Wacht tot de lijm droog is en wikkel 
weerbestendige tape om de tunnel (zie afbeelding 2).

5. Herhaal stap 4 om alle tunnelverlengstukken aan elkaar te bevestigen. Let op: gebruik 
alleen tape en geen lijm om de tunnelverlenging aan de tunnel van SureFlap te 
bevestigen.

6. Neem een van de montageadapters en boor er vier gaten in met een boor van 4mm. Deze 
gaten zijn voor de schroeven waarmee de SureFlap aan de binnenmuur van uw huis wordt 
bevestigd.  U kunt de vier schroeven naar eigen inzicht rondom op de montageadapter 
plaatsen.  Zie afbeelding 3.

7. Neem de twee kortste schroeven uit de SureFlap-doos en schroef de montageadapter met 
sluitringen aan de SureFlap vast (zie afbeelding 4).

8. Plaats de SureFlap (met de montageadapter) binnenshuis in het gat in de muur.

9. Markeer de posities van de vier schroeven met behulp van de gaatjes die u in de 
montageadapter hebt geboord.  U moet ook wat materiaal uit de muur verwijderen om plaats 
te maken voor de schroef en sluitring waarmee de montageadapter aan het hoofdframe is 
bevestigd. Hierdoor zorgt u dat de montageadapter gelijk met de muur komt. Zie afbeelding 
5.

10.Boor de vier gaten in de muur met een boor die geschikt is voor het soort muur en de 
 gekozen schroeven.
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11.Bevestig de tunnelverlenging met tape aan het uiteinde van de SureFlap-tunnel (zie 
 afbeelding 6).

12.Schuif de SureFlap en de tunnel door het gat in de muur en schroef deze met de vier 
 schroeven door de montageadapter vast (zie afbeelding 7).

13.De tunnel steekt nu aan de buitenkant van uw huis uit de muur. Neem het buitenframe en de 
 andere montageadapter en schuif deze over het uiteinde van de tunnel.

14.Markeer de positie van de twee schroefgaten die nodig zijn om het buitenframe te monteren 
 en boor de gaten in de muur.

15.Schroef het buitenframe en de montageadapter aan de buitenmuur vast.

16.Om het uiteinde van de tunnel op zijn plaats te houden kunt u de tunnel het beste met kleine 
 schroefjes aan het externe frame bevestigen (zie afbeelding 8).

17.Het verdient aanbeveling de naad  tussen de tunnel en het buitenframe af te dichten met 
 waterdichte kit om te voorkomen dat er water in de muurholte terechtkomt.
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