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Aluspinnad

INSTAABOXi saab kombineerida kõigi tavaliste õhukindlate aluspindadega. Soovitused sobivate ühendusteipidega kohta ühendamiseks õhutõkkekihiga (nt
aurutõkke, puidupõhised plaadid või mineraalne aluspind) on antud pro clima maatriksis. Lisateavet leiate ühendusteipide tehnilistest tootelehtedest.

 

1. Märkimine ja väljalõikamine
Märkige INSTAABOX-i asukoht ja tehke väljalõige õhutõkkekihti. 
Mõõtmed 270 x 140 mm. . 
Paigaldamine on võimalik nii piki- kui ka ristsuunaliselt.

 

2. Aukude läbitorkamine
Torgake INSTAABOX eelnevalt sissepressitud läbitorkamise punktides
koonilise esemega (nael, pastapliiats või padruni teravik) läbi. 
Valmistage läbiviik, mis vastab u 60% kaabli läbimõõdule.

 

3. Kaabli läbiviimine
Toetage INSTAABOX-i läbitorkamise punktis ja tõmmake kuni 20 mm
läbimõõduga kaabel eelnevalt valmistatud avadest läbi.
Plastmass tagab õhupidava läbiviigu. 
Paigaldage kaabel INSTAABOX-i mehaanilise pingeta.

 

4. INSTAABOX-i paigaldamine
Rihtige boks otse ja soovitud kohale.

 

5. Õhupidavalt kleepimine
Kleepige ühe pro clima ehitusteibiga (nt TESCON VANA) ümbertringi
õhupidavalt. Kleepige teip võrdses laiuses INSTAABOX-i äärikule ja
õhutõkkekihile ning hõõruge kindlasti kõvasti kinni.
Jälgida, et vastusurve oleks piisav.

 

6. Paindlik pikendamine
Ühe INSTAABOX-s on ruumi kuni kolmele seadme pistikupesakarbile. 
Kaks või kolm boksi omavahel kombineerides, kui on vaja pikemaid või
laiemaid.
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Raamtingimused

Liimühendusi ei tohi korrapäraselt tõmbejõududega koormata. Peale ülekatete teipimist peab paigaldatav roovitus kandma soojustuse raskust. Ülekatete
liitekohad toestada. 
Hõõruda ühendus PRESSFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Õhukindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta
paigaldatud aurutõketel. Suurenenud õhuniiskusest tuleb järjekindla ja kiire õhutamisega vabaneda. Vajaduse korral paigaldada õhukuivatid.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste
praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote
kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid.
Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme
kohaselt. 

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro
clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro
clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509 

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de 
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