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Producten

18UKVM                               18UKVL 18UKML 18UKFS

18UKVLV                                    18UKVLV-B                     18UK0018

2170012                                             1520088 18UKSF

1422000 (optioneel) 18UKVILT (optioneel)
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Benodigtheden & Gereedschappen.

Leidingkalibreerdoorn 12*1,8 mm Cirkelzaag met blad geschikt voor Fermacell

Buizenschaar Kitspuit

Stofzuiger Mixer

Mes Rubberhamer
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Transport & Verplaatsen van het klimaatsysteem

Onze producten worden met zorg geproduceerd, spatwaterdicht verpakt en vervoerd.

Til niet te zwaar, gebruik waar mogelijk tilhulpen of vraag een collega.

Als u de platen met de hand pakt neem dan 1 plaat per keer.
Pak de platen zoals in het voorbeeld op andere manieren hebben ze kans van breken.
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Montagehandleiding

Stap 1: Maak het oppervlak vrij van afval, stof en oneffenheden.
Controleer of de ondergrond 100% vlak is en plaats de randisolatie.

Stap 2: Plaats aanvankelijk van de opbouw het scheidingsfolie, de alufoam of het vilt.
(niet overlappen)

Stap 3: Plak de naden dicht met tape. (niet nodig bij vilt) 6



Stap 4: Plaats de eerste plaat tegen de randisolatie aan. (niet er in drukken, los er tegen aan)

Stap 5: Breng de voegenlijm aan op de bovenzijde van de kopse kanten van de plaat.
Zie de voorbeeldinstructies op de volgende pagina.
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Stap 6: Leg de volgende plaat voorzichtig op zijn plaats.
Druk hem daarna stevig tegen de andere plaat aan.

Stap 7: Plaats 2 korte passtukken tussen de 2 platen om verschuiving van de platen te voorkomen
Zie de voorbeelden op de volgende pagina.
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Voorbeeld Korte stukjes leiding

Stap 8: Breng de voegenlijm aan op de bovenzijde van de kopse kanten van de plaat.
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Stap 9: Leg de volgende plaat voorzichtig op zijn plaats.
Druk hem daarna stevig tegen de andere plaat aan.

Stap 10: Plaats 2 korte passtukken tussen de 2 platen om verschuiving van de platen te voorkomen
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Stap 11: Plaats de rest van de platen volgens de tekening.

Voorbeeldtekening
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Stap 12: Hou een ruimte vrij van platen op de plaats waar de verdeler wordt geplaats.
Hier wordt later de leiding verzameld.

Stap 13: Verwijder de voegenlijm na 18 tot 35 uur.

13



Stap 14: Verwijder de passtukken.

Stap 15: Klop de leiding VOORZICHTIG met een rubberhamer in de vloer volgens tekening.
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Stap 16: Hou genoeg leiding over om ze te kunnen aansluiten aan de verdeler.

Stap 17: Knip de leiding op de juiste hoogte af voor de aansluiting aan de verdeler.
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Stap 18: Kalibreer en ontbraam de leiding EERST voordat u deze op de verdeler aansluit.

Stap 19: Sluit de leiding aan op de verdeler.
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Stap 20: Maak het oppervlak vrij van afval, stof en oneffenheden.

Stap 21: Miks het egaliseermiddel in de juiste verhouding en in de juiste hoeveelheid.
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Stap 22: Giet het egaliseermiddel op de juiste plaats.

Belangrijk!
Wilt u de gehele 18 mm. Laag opvullen , bewerk de platen voor met een voorstrijk
en maak gebruik van een prikroller. Dit om inklinken te verminderen / voorkomen.
Soms is het nodig om het egaliseermiddel in 2 keer aan te brengen.

Stap 23: Werk het egaliseermiddel bij voorkeur met een stalen spatel af.
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Stap 24: Als u een belastingspreidendelaag gaat plaatsen heeft u geen egaliseermiddel meer nodig.
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Belastingspreidendelaag

Wanneer een belastingspreidende laag?
Het toepassen van een belastingspreinde laag is afhankelijk van een aantal factoren.
Laat u bij twijfel adviseren door één van onze adviseurs.

Stap 1: Verwijder de voegenlijm na 18 tot 35 uur.

Stap 2: Maak het oppervlak vrij van afval, stof en oneffenheden.
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Stap 3: Breng de montagelijm aan op dep laats waar u de 10mm plaat aan gaat brengen.

Stap 4: Leg de volgende plaat voorzichtig op zijn plaats.
Druk hem daarna stevig tegen de andere plaat aan.
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Stap 5: Markeer de plaats waar veilig geschroefd kan worden
Zo wordt voorkomen dat men de leiding raakt.

Stap 6: Plaats de schroeven. - Belangrijk: 22 schroeven/m2!
Anders kan de montagelijm de 10 mm plaat opstuwen.
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Stap 7: Snij de randisolatie af met een scherp mes.
Doe dit op gelijke hoogte met de vloer.
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Stap 8: Na het schoonmaken is de vloer klaar voor de gewenste afwerking.
Bewerk de vloer voor zoals gevraagd wordt bij de gekozen afwerking.

Laat het aansluiten, vullen en instellen van  het systeem over aan een erkend installateur!
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