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These instructions cover ordinary installtion including optional
cleaning tools and techniques. For advanced installation tips
including freezing weather, grill hinge adjustment and troubleshooting, please consult www.high-que.com/FAQ
or call 1-855-HIGH-QUE
Installation video available online at www.high-que.com
Our industy-leading gasket kit is now better than ever
2 Year Free Replacement Warranty
Exclusive Golden Kevlar® + Nomex® Hi-Temp Blend
Easy Peel and Stick. No Messy Adhesives. No Pre-Shrinking.
Top and Bottom Gaskets + Bonus Chimney Seal

High-Que Gold Standard Gasket™
Upgrade Kit
Installation Instructions
A Few Frequently Asked Questions
Q: I have heard about preshrinking the gasket before applying.
Is this necessary?
A: No, do not preshrink the material. Avoid stretching
during application and compress the material as you work
along the inside edge. The small ripples will disappear.
Q: The color of my gasket is not white. Is this a Nomex® gasket?
Gasket replacement is an investment of your time and
energy in addition to your purchase of this product. Ensuring proper installation of the gasket and adjustment of the
hinges, bands, and other adjustable features after completing the application of the gasket kit will reduce the possibility of a gasket failure. Ceramic grills require periodic check
and tune up of the hinges and bands to close properly.
High-Que LLC warrants this high-performance grill gasket
for application on ceramic grills for a period of 2 years from
the date of purchase against failure of the felt or adhesive
materials to properly seal your grill when used at ordinary
grill temperatures below 400°C. Symptoms of covered failure
may include peeling away, thinning out, or falling into the
grill. Proof of purchase and failure required for free replacement under this warranty coverage. Saturation with grease
and steam is normal and gasket may discolor as a result.
Please save your proof of purchase for warranty claims. Please call
1-855-HIGH-QUE (1-855-444-4783) in the US and Canada, or contact
us by email at CustomerService@high-que.com

A: Our new Gold Standard Gasket™ felt incorporates a blend
of genuine Kevlar®, Nomex® and other high-temperature
fibers. It was developed to improve the performance of our
already popular gasket kit. It is thicker yet softer with more
gap filling ability, will perform at higher temperatures and
shrink less, and has improved adhesion to ceramic grills.
Q: What is the temperature rating?
A: This gasket is warranted to 400°C on ceramic grills only.
However, cooking at temperatures above 350°C is usually
both unnecessary and dangerous.
Q: Where can I find cold weather install tips, troubleshooting
information, my nearest dealer, and more FAQs?
A: Please visit www.high-que.com/FAQ

Gold Standard Gasket™ Upgrade Kit Installation Instructions
Planning en Benodigdheden

Het vervangen van het vilt duur ongeveer een uur.
De grill moet geheel afgekoeld zijn. De buiten
temperatuur moet minimaal 10 graden zijn.
Materiaal: schaar, plamuurmes, aceton, verfkrabber
en de vilt vervanging set. Optioneel kan er een
boormachine gebruikt worden met een schuurschijf.
Na de installatie moet de grill 12 tot 24 uur
gesloten blijven.

4. Harnekkige Lijm Of Vilt Resten

Een verfkrabber en plamuurmes zou genoeg
moeten zijn om de randen schoon te maken.
Het gebuik van een boormachine met
schuurpapier maakt het verwijderen wat
gemakkelijker. Zorg ervoor dat er niet te hard
gedrukt wordt op de boormachine. Lichte druk
moet genoeg zijn. Laat het schuurpapier het
werk doen.

1. Voorbereiding Van Het vilt

De set bestaat uit een lang stuk dat genoeg is
voor de boven en onderkant van de grill en een
klein stuk voor de schoorsteen. Knip het lange
stuk in 2 gelijke delen. Houdt rekening met het
aanbrengen van het vilt dat de naden van het vilt
van de boven en onderkant niet boven elkaar
komen, maar minimaal 3 cm uit elkaar liggen.

2. Aanbrengen Vilt Rookuitlaat

Begin met het aanbrengen van het vilt bij de
schoorsteen om zo te wennen aan het vilt. Ontvet
de schoorsteen met aceton. Plak het vilt rond
de schoorsteen zonder het uit te rekken. Knip het
iets langer af en plak het tegen elkaar.

5. Maak De Rand Schoon Met Aceton

6. Plak Het Vilt Op De Schone Rand

Gebruik aceton of alcohol en een schone doek
om de randen schoon te maken. Verwijder al de
restjes lijm en vuil. Gebruik geen lijmoplosser of
ontvettingsmiddelen. Deze laten een vettige
laag achter waardoor het vilt niet meer plakt.
Maak het goed schoon met een doek en een
flinke scheut aceton of alcohol. Laat de rand
daarna minimaal 15 minuten drogen.

Haal een klein stukje papier los van de plakrand
en bevestig het vilt netjes op de rand van de kuip.
Ga daarna verder door beetje bij beetje het
papier van de plakrand te verwijderen en het vilt
direct op de rand vast te drukken. Trek niet aan
het vilt. Ook niet in de bocht van de barbecue,
maar duw in de binnenkant van de bocht het vilt
lichtjes in elkaar. Werk netjes de hele rand af.
Knip aan het eind het vilt iets langer af dan nodig
is en druk de uiteinden tegen elkaar ( niet
overlappen!). Herhaal dit voor de deksel. Let op!
Zorg ervoor dat de uiteinden van het vilt van de
kuip niet op hetzelfde punt zitten als die van de
deksel. Zorg ervoor dat er minimaal 3 cm afstand
zit tussen de bovenste en de onderste naad.

3. Verwijder Het Oude Vilt

Open de grill. Het is niet nodig om de grill uit
elkaar te halen. Gebruik een plamuurmes om
het oude vilt te verwijderen. De lijm die
achterblijft kan je oplossen met een beetje
aceton en weg krabben met een verfkrabber.

7. Stel de deksel af

Het nieuwe materiaal is of kan dikker zijn dan
het versleten oude vilt. Kontroleer of de deksel
overal weer goed sluit. Het kan nodig zijn dat
de deksel opnieuw afgesteld moet worden.
Maak de banden van de grill een beetje los
zodat de deksel netje op de kuip geplaatst kan
worden. Maak de bouten niet helemaal los. Dit
is niet nodig. Als de deksel weer netjes op de
kuip staat draai de bouten van de ring dan weer
vast. Kontroleer na een aantal grill beurten de
bouten en de banden of deze nog goed vast
zitten. Indien nodig vast draaien.

