
                       
BOUWAANEMER      Montage stappen voor plaatsing RVS Gevelpassage op Montage middengatplaat en Mantelbuis 63mm door de gevel                     MI-1163        

1 2

BenodigdEind situatie

1x Gevelplaat met Aansluitkop (a)

Art.no. 46814

1x Montageplaat met middengat (b)

Art.no 47142 

4x Slotbouten,moeren en ringen (c) 

4x Pluggen (d)

8x Vulringen (e)

4x Veiligheidsbouten (f)

L

- Gat in Gevel maximaal ø125mm

-Zaag de Mantelbuis haaks af op L= 30 mm vanaf de Gevel

-Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuinen

Mantelbuis 63mm

Gevel

-Monteer de Gevelplaat met Aansluitkop op de Montageplaat met de 4 Slotbouten

Gevelplaat met Aansluitkop

Slotbouten

Montageplaat met middengat

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)
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1 2

BenodigdEind situatie

1x Gevelplaat met Aansluitkop (a)

Art.no. 46814

1x Montageplaat met middengat (b)

Art.no 47142 

4x Slotbouten,moeren en ringen (c) 

4x Pluggen (d)

8x Vulringen (e)

4x Veiligheidsbouten (f)

- Schuif  de Vulring over de Plug 

(maximaal 1  Vulring /Plug) en plaats deze 

in de  geboorde bevestigingsgaten.

- Zijkant en voorzijde van de  Montageplaat 

met Gevelpassage verticaal waterpas uitlijnen .

- Desgewenst de ruimte tussen de Plug en 

de Gevelpassage opvullen met bijgeleverde

Vulringen. (maxi. 1 Vulring per  (bevestiging)

- De Montageplaat met Gevelpassage, zonder

te vervormen,  monteren.

Plug met Vulring

max. 1 extra Vulring

L

- Gat in Gevel maximaal ø125mm

-Zaag de Mantelbuis haaks af op L= 30 mm vanaf de Gevel

-Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuinen

Mantelbuis 63mm

Gevel

-Monteer de Gevelplaat met Aansluitkop op de Montageplaat met de 4 Slotbouten

Gevelplaat met Aansluitkop

Slotbouten

Montageplaat met middengat

- Verwijder de rode Stofkap 

- Zorg dat de Mantelbuis goed aanligt in de Aansluitkop                                                                        

- Schroef de Aansluitkop altijd met de 3 schroeven vast aan de Mantelbuis,  zorg ervoor dat de 

schroeven goed zijn  aangedraaid en niet buiten de Aansluitkop steken, dit mede in verband met de 

gasbelemmering, (zie inzet)                                                         

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Aansluitkop

Mantelbuis
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