
BOUWAANEMER      Montage stappen voor plaatsing RVS Gevelpassage op Montageplaat en Mantelbuis ø63mm onder de gevel MI-1151

1 2

BenodigdEind situatie

Fundering

Mantelbuis

L

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

-Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuinen -Monteer de Gevelpassage op de Montageplaat 

-Montageplaat (a)

- Gevelpassage (b)

- Veiligheids bouten (c)

- Pluggen (d)

- Vulringen (e)

-Slotbouten (f)

-Torx schroeven

(a)

(b)

(c)

(d) (e)

(f)
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3 4

1 2

BenodigdEind situatie

Fundering

Mantelbuis

L

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

-Voorzijde Mantelbuis afbramen en afschuinen -Monteer de Gevelpassage op de Montageplaat 

-Zijkant Montageplaat verticaal uitlijnen

-Bevestigingsgaten boren ø10mm minimaal 70mm diep en minimaal 60mm vanuit de gevelrand 

-Pluggen plaatsen, vul indien gewenst de ruimte tussen Montageplaat en Fundering op met

een Vulring de Montage plaat mag niet krom getrokken worden, Veiligheidsbout indraaien

Vulring

Plug

-Bijgeleverd: 

4x Veiligheids bouten

4x Pluggen

4x Vulringen 

-Montageplaat (a)

- Gevelpassage (b)

- Veiligheids bouten (c)

- Pluggen (d)

- Vulringen (e)

-Slotbouten (f)

-Torx schroeven

(a)

(b)

(c)

(d) (e)

(f)

60mm

- 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)

-Plaats de rode Stofkap terug

Aansluitkop

Mantelbuis
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