Buizen en hulpstukken
dampdicht geïsoleerd
Montagehandleiding beugels
Benodigde R-Vent materialen;
Omschrijving
R-Vent Buis dampdicht geïsoleerd
Houtdraadpen of draadstang
Montagebeugel
Isolatiemateriaal zelfklevend strook 10 cm
Zelfklevend isolatietape afdichting naden
Lijm

Montage volgorde;

Artikelnummer
ISSPB
XHDBM / SDRST
SBS
IPSKF
ISOTAPE5015
XISOLIJM

1

Voor dampdicht geïsoleerde
R-Vent Buis.

Overig
Scherp mes
Kwastje

2

Markeer de plek op het kanaal waar de
beugel geplaatst wordt.

5

Plaats de beugel (uiteraard kan dit ook hangend gebeuren).

3

Snij het isolatiemateriaal rondom door tot
op het kanaal.

6

Breng zelfklevend isolatieband aan op de
houtdraadbout/draadstang (ISOTAPE5015).

4

Schuif de twee ontstane helften uit elkaar
zodat de beugel er tussen past.

7

Omwikkel de houddraadpen/draadstang
rondom.

Buizen hulpstukken dampdicht geïsoleerd Montagehandleiding beugels

Montage volgorde;

8

9

Neem een strip zelfklevend isolatiemateriaal
van 100 mm breed (tyep IPSKF) en maak
hierin een gat ter grootte van de moer in de
geplaatste beugel.

11

10

Snij het materiaal naast het gat nu door tot
aan de zijkant van de isolatie.

12

Wikkel de isolatiestrip geheel om het kanaal
inclusief beugel.

14

13

Smeer daarvoor bedoelde lijm op de uiteinde van het doorgesneden isolatieband
naast de draadstang/houtdraadbout. (volg
de richtlijn van de lijm inzake het verlijmen
van de twee helften) Type XISOLIJM.

15

Doe dit ook bij de twee uiteinde van de
isolatiestrip die elkaar tegenkomen na het
omwikkelen van knaal met beugel.

Plaats het gat in de isolatiestrip over de
houtdraadbout/draadstang van de beugel.

Druk na droging (zie instructie lijm) de twee
helften tegen elkaar.

16

Druk na droging (zie instructie lijm) de twee
helften tegen elkaar.

Werk nu beide naden af met een dunne
strook zelfklevend isolatietape Type
ISOTAPE5015.
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